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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy stosowania art. 11 ust. 3 ustawy

o rachunkowoœci – DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 – po zmianach
wprowadzonych nowel¹ z dnia 18 marca 2008 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem przywo³anej ustawy zespo³y obs³ugi
administracyjno-ekonomicznej bêd¹ mog³y w dalszym ci¹gu prowadziæ
ksiêgi rachunkowe dla szkó³ i przedszkoli. Wed³ug mnie, przedmiotowe
przepisy uniemo¿liwiaj¹ takie dzia³anie.

Proszê o wyjaœnienie, jak stosowaæ przepisy przywo³anej ustawy
w kontekœcie zapisów ustawy o systemie oœwiaty.

Proszê te¿ uprzejmie o odpowiedŸ na pytania: czy Ministerstwo Finansów
dostrzega przedstawiony problem oraz w jaki sposób ma zamiar go
rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 sierpnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak dotycz¹ce sto-

sowania art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowoœci – Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 – po
zmianach wprowadzonych nowel¹ z dnia 18 marca 2008 r., otrzymane przy piœmie
znak: BPS/DSK-043-790/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r. uprzejmie wyjaœniam, co na-
stêpuje.

Przys³uguj¹ce organom prowadz¹cym jednostki oœwiatowe uprawnienie do tworze-
nia jednostek obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³ i placówek oraz prowadze-
nia w ich ramach obs³ugi finansowo-ksiêgowej tych jednostek oœwiaty, zawarte w art. 5
ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.), stanowi przepis szczególny – lex specialis – w stosunku do re-
gulacji okreœlaj¹cych miejsce i warunki prowadzenia ksi¹g rachunkowych, wynika-
j¹cych z art. 11 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm.). Œciœle okreœlony zosta³ bowiem katalog podmiotów, na
rzecz których mog¹ byæ wykonywane okreœlone zadania przez jednostki obs³ugi
ekonomiczno-administracyjnej szkó³ i placówek, a tak¿e zakres tych zadañ. Ponadto
uprawnienie do tworzenia jednostek obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej przys³u-
guje wy³¹cznie organom prowadz¹cym szko³ê lub placówkê.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowoœci ksiêgi ra-
chunkowe mog¹ byæ prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzi-
b¹ jednostki (oddzia³u, zak³adu) w przypadku okreœlonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz
w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce
nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej, uprawnionej do œwiadczenia takich us³ug. Po wejœciu
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w ¿ycie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowoœci (Dz. U.
Nr 63, poz. 393) art. 11 ust. 3 znowelizowanej ustawy uzyska brzmienie: ksiêgi
rachunkowe mog¹ byæ prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza sie-
dzib¹ jednostki albo oddzia³u (zak³adu), w przypadku okreœlonym w art. 13 ust. 2 i 3
oraz w razie powierzenia ich prowadzenia podmiotowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ w za-
kresie us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych. Zawarte w art. 5 ust. 9 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (...) uprawnienie do tworzenia jednostek
obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³ i placówek oraz prowadzenia w ich ra-
mach obs³ugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkó³ i pla-
cówek nie stanowi uprawnienia do us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych –
odmienny jest zakres zadañ realizowanych przez te jednostki, wymieniony w art. 5
ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (...), zaœ wykonywanie za-
dañ w zakresie prowadzenia rachunkowoœci szkó³ i placówek nie posiada charakteru
us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych.

Oznacza to, ¿e omawiane jednostki oraz ich pracownicy, w zakresie zadañ zwi¹za-
nych z zatrudnieniem w jednostkach nie podlegaj¹ i nie bêd¹ podlega³y rygorom okreœ-
lonym w przepisach o us³ugowym prowadzeniu ksi¹g rachunkowych.

Wejœcie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. niektórych postanowieñ ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowoœci (Dz. U. Nr 63, poz. 393) nie przy-
niesie negatywnych konsekwencji, które zosta³y opisane w piœmie Pani Senator.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
prof. dr hab. El¿bieta Chojna-Duch
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana  Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacje dotycz¹ce

przysz³oœci dwudziestu trzech oœrodków wypoczynkowych bêd¹cych
w gestii MON. Szczególnie interesuj¹ mnie informacje na temat wyników
osi¹gniêtych przez oœrodki wypoczynkowe podleg³e MON (straty, zysk),
sposobu ich zarz¹dzania, a tak¿e tego, jaki procent osób korzystaj¹cych
z tych oœrodków stanowi¹ pracownicy resortu i ich rodziny. Zgodnie
z zapowiedzi¹ rz¹du wszystkie oœrodki rz¹dowe maj¹ byæ przekazane
samorz¹dom, a nastêpnie sprzedawane. Na jakim etapie s¹ te projekty
w odniesieniu do oœrodków podleg³ych MON?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.17

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Stanis³awa Bisztygê,

podczas 17. posiedzenia Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r., dotycz¹ce przysz³oœci dwudziestu
trzech oœrodków wypoczynkowych bêd¹cych w gestii MON (BPS/DSK-043-797/08),
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Dzia³alnoœæ wypoczynkowa w resorcie obrony narodowej prowadzona jest na rzecz
ca³ego œrodowiska wojskowego, a wiêc ¿o³nierzy, emerytów i rencistów wojskowych,
pracowników wojska, emerytów i rencistów – by³ych pracowników wojska oraz cz³on-
ków ich rodzin, przy zastosowaniu preferencyjnych cen i zasady pierwszeñstwa korzy-
stania z oferowanych us³ug.

Obok systemu zapomóg, stanowi ona obecnie jedn¹ z form dzia³alnoœci socjalnej,
prowadzonej przez resort na rzecz spo³ecznoœci wojskowej.

Ró¿ne formy wypoczynku, zarówno dla osób doros³ych, jak te¿ dla dzieci i m³odzie-
¿y realizowane s¹ przez wojskowe oœrodki wypoczynkowe–wojskowe domy i zespo³y
wypoczynkowe, których zadaniem jest:

– organizacja wczasów, tj. turnusowego wypoczynku o okreœlonym zakresie us³ug
i ustalonym czasie trwania, zapewniaj¹cym w szczególnoœci us³ugi hotelarskie,
gastronomiczne, odnowy biologicznej i rekreacyjno-rozrywkowe;

– organizacja kolonii i zimowisk dla dzieci oraz obozów m³odzie¿owych;
– realizacja programów os³onowych („Tanie wczasy”, dofinansowanie wypoczynku

dzieci i m³odzie¿y, wypoczynek dzieci z pe³nym pokryciem kosztów, wczasy z do-
p³at¹ dla emerytów i rencistów wojskowych);

– realizacja zagranicznej wymiany wczasowej w ramach cz³onkostwa w CLIMS (Miê-
dzynarodowy Komitet Koordynacyjny Wojskowych S³u¿b Socjalnych) oraz zawar-
tych umów dwustronnych;

– organizacja konferencji, szkoleñ, odpraw.
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Powy¿sze zadania realizowane s¹ na rzecz œrodowiska wojskowego, a w miarê mo¿liwoœci
równie¿ dla osób i instytucji spoza resortu obrony narodowej na zasadach komercyjnych.

Wojskowe domy wypoczynkowe (WDW) oraz wojskowe zespo³y wypoczynkowe
(WZW) podleg³e resortowi obrony narodowej funkcjonuj¹ obecnie w dwóch formu³ach
organizacyjno-prawnych – jako zak³ady bud¿etowe i gospodarstwa pomocnicze.

Podstaw¹ funkcjonowania podleg³ych Ministerstwu Obrony Narodowej oœrodków
wypoczynkowych, bêd¹cych zak³adami bud¿etowymi, jest ustawa z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zgodnie z art. 24 tego
aktu prawnego, zak³adem bud¿etowym jest jednostka organizacyjna sektora finansów
publicznych, która odp³atnie wykonuje wyodrêbnione zadania i pokrywa koszty swojej
dzia³alnoœci z przychodów w³asnych. Pañstwowe zak³ady bud¿etowe mog¹ byæ tworzo-
ne, ³¹czone, przekszta³cane w inn¹ formê organizacyjno-prawn¹ i likwidowane przez
ministrów, kierowników urzêdów centralnych, wojewodów oraz inne organy dzia³aj¹ce
na podstawie odrêbnych przepisów.

Obecnie w resorcie obrony narodowej funkcjonuje dziewiêæ oœrodków bêd¹cych za-
k³adami bud¿etowymi, które dysponuj¹ jednorazowo ponad 5,5 tys. miejsc. S¹ to
WDW w Miêdzyzdrojach, Rogowie, Ryni, Sopocie, Unieœciu (obiekty w Unieœciu i Ustro-
niu Morskim) i Waplewie oraz WZW w Juracie, Solinie i Zakopanem (obiekty w Koœcie-
lisku i Zakopanem).

Funkcjonuj¹ tak¿e WDW w formie gospodarstw pomocniczych, które tworzy – po-
wo³uje w³aœciwy dowódca jednostki wojskowej (jednostka bud¿etowa), po uzyskaniu
zgody Ministra Obrony Narodowej. Ich podstawê funkcjonowania stanowi wspomnia-
na ustawa o finansach publicznych, okreœlaj¹ca zasady ich gospodarki finansowej.
W myœl art. 26 przedmiotowej ustawy gospodarstwem pomocniczym jest wyodrêbnio-
na z jednostki bud¿etowej pod wzglêdem organizacyjnym i finansowym czêœæ jej dzia-
³alnoœci podstawowej lub ubocznej. Gospodarstwo pokrywa koszty swej dzia³alnoœci
z uzyskiwanych przychodów, funkcjonuje w zwi¹zku z tym na zasadzie samofinanso-
wania i posiada w³asny, wyodrêbniony rachunek bankowy.

Aktualnie w formie organizacyjno-prawnej gospodarstw pomocniczych funkcjonu-
je dwanaœcie WDW, dysponuj¹cych jednorazowo 2640 miejscami: trzy w jednostkach
podlegaj¹cych Inspektoratowi Wsparcia Si³ Zbrojnych – Hel, Pieczyska–Borówno i Wa-
dowice; siedem w Wojskach L¹dowych – Ko³obrzeg, £ochowice, Niedzica, Orzysz, Pogo-
rzelica, Stegna Gdañska i Wêgorzewo; dwa w Si³ach Powietrznych – Dar³ówek i Ustroñ
– Hermanice.

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem resortowych oœrodków wypoczynko-
wych centralnej dyspozycji, czyli WDW i WZW – zak³adów bud¿etowych oraz organiza-
cja wypoczynku krajowego i zagranicznego powierzone zosta³y Dyrektorowi
Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzia³alnoœæ WDW
gospodarstw pomocniczych nadzorowana jest odpowiednio przez Inspektorat Wspar-
cia Si³ Zbrojnych oraz rodzaje Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnosz¹c siê do pytania Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi dotycz¹cego wyników
finansowych osi¹ganych przez oœrodki wypoczynkowe podleg³e Ministerstwu Obrony
Narodowej, uprzejmie informujê, ¿e baza WDW/WZW – zak³adów bud¿etowych w okre-
sie ostatnich trzech lat wykorzystana by³a na poziomie 60–64% w skali roku, co odpo-
wiada liczbie ok. 630.000 osobodni wykorzystanych corocznie. W okresach œcis³ego
sezonu kszta³tuje siê to na poziomie od 90 do 100%.

Uwzglêdniaj¹c uzyskiwane w naszym kraju wskaŸniki wykorzystania bazy dla
obiektów hotelowych i wczasowych, które nie przekraczaj¹ 70%, wypracowany przez
oœrodki resortowe wskaŸnik 64% mo¿na uznaæ za dobry, gwarantuj¹cy rentownoœæ
i zapewniaj¹cy im utrzymanie siê na rynku us³ug wczasowych. Zapewnia on jedno-
czeœnie mo¿liwoœæ wygospodarowania œrodków finansowych niezbêdnych do przepro-
wadzenia koniecznych konserwacji, remontów i modernizacji kompleksów
budowlanych w tzw. okresie „wy³¹czonym z u¿ytkowania”, co z kolei gwarantuje, i¿
obiekty nie bêd¹ ulega³y dekapitalizacji.

WDW i WZW – zak³ady bud¿etowe stale utrzymuj¹ dobr¹ kondycjê finansow¹. Swo-
j¹ dzia³alnoœæ prowadz¹ w oparciu o opracowywane corocznie plany finansowe, w któ-
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rych okreœla siê m.in. wielkoœæ planowanych przychodów oraz ponoszonych kosztów.
Oœrodki corocznie osi¹gaj¹ dodatni wynik finansowy w prowadzonej dzia³alnoœci bie-
¿¹cej. Staraj¹ siê jednoczeœnie zwiêkszaæ stan posiadanych œrodków obrotowych, któ-
rych maksymaln¹ wysokoœæ reguluj¹ przepisy przywo³anej wczeœniej ustawy
o finansach publicznych i rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie gospodarki finansowej jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych i gospo-
darstw pomocniczych oraz trybu postêpowania przy przekszta³caniu w inn¹ formê
organizacyjno-prawn¹ (Dz. U. Nr 116, poz. 783 ze zm.).

W ¿adnym z zak³adów bud¿etowych nie wystêpuje problem utraty bie¿¹cej p³ynno-
œci finansowej, której przeciêtny wskaŸnik, liczony jako iloraz maj¹tku obrotowego
i zobowi¹zañ bie¿¹cych, w 2007 r. wyniós³ 1,60, co stanowi wartoœæ optymaln¹. Zgod-
nie bowiem z normami wskaŸnik ten powinien oscylowaæ w granicach od 1,2 do 2,0.
Wszystkie WDW/WZW – zak³ady bud¿etowe maj¹ stabiln¹ sytuacjê finansow¹ i brak
jest jakichkolwiek zagro¿eñ dla ich dalszego funkcjonowania w dotychczasowej formu-
le organizacyjno-prawnej.

Wykorzystanie bazy WDW – gospodarstw pomocniczych na przestrzeni ostatnich
trzech lat jest bardzo zró¿nicowane i trudne do bezpoœredniego porównania, chocia¿by
z uwagi na fakt, i¿ czêœæ z nich prowadzi dzia³alnoœæ jedynie w okresie sezonu letniego
(od trzech do piêciu miesiêcy w roku), a pozosta³e oœrodki funkcjonuj¹ w okresie ca³ego
roku. Niektóre z nich, poza dzia³alnoœci¹ wczasow¹, prowadz¹ us³ugi w zakresie orga-
nizacji szkoleñ, konferencji, odpraw i imprez okolicznoœciowych oraz kolonie i obozy
m³odzie¿owe. Corocznie bilansuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ bie¿¹c¹, tym samym spe³niaj¹c
ustawowy wymóg.

Funkcjonuj¹ce w obu formach organizacyjno-prawnych oœrodki, a w szczególnoœci
zak³ady bud¿etowe, stale prowadz¹ tak¿e dzia³ania racjonalizuj¹ce, które przyczyniaj¹
siê do zmniejszenia kosztów ich funkcjonowania i poprawy efektywnoœci. Wygospoda-
rowuj¹ tak¿e corocznie znaczne œrodki finansowe, przeznaczaj¹c je na modernizacjê
bazy wypoczynkowej i podwy¿szanie standardu œwiadczonych us³ug.

Odpowiadaj¹c na pytanie Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi dotycz¹ce liczby osób
z resortu oraz ich rodzin, korzystaj¹cych z us³ug przedmiotowych oœrodków, uprzejmie
informujê, ¿e stanowi¹ one œrednio oko³o 60% wszystkich goœci korzystaj¹cych z us³ug
oœrodków bêd¹cych zak³adami bud¿etowymi oraz od 53 do 66% goœci oœrodków bê-
d¹cych gospodarstwami pomocniczymi.

Podsumowuj¹c, pragnê stwierdziæ, ¿e na obecnym etapie resort obrony narodowej
nie planuje reorganizacji posiadanej bazy wypoczynkowej lub przekazywania oœrod-
ków wczasowych. Wszelkie zmiany mog¹ wynikaæ jedynie z bie¿¹cej sytuacji
ekonomiczno-finansowej poszczególnych oœrodków, b¹dŸ z planowanych zmian ure-
gulowañ dotycz¹cych finansów publicznych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za wystarczaj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê do Pana w sprawie zadoœæuczynienia finansowego

rodzinom górników poleg³ych w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek” w grudniu
1981 r.

W marcu bie¿¹cego roku zwróci³am siê do wicepremiera Waldemara
Pawlaka z proœb¹ o podjêcie dzia³añ, które doprowadzi³yby do
zadoœæuczynienia finansowego rodzinom poleg³ych górników. W odpowiedzi
Waldemar Pawlak napisa³ miêdzy innymi: „(...) podczas uroczystoœci pod
Krzy¿em – Pomnikiem Ofiar Tragedii zadeklarowa³em przyspieszenie dzia³añ
w tym wzglêdzie. W grudniu 2007 r. zwróci³em siê do ministra spraw
wewnêtrznych i administracji o szybkie zakoñczenie prac legislacyjnych
maj¹cych na celu umo¿liwienie zadoœæuczynienia finansowego rodzinom
poleg³ych górników”.

Chcia³abym zatem zapytaæ Pana Premiera, kiedy mo¿na siê spodziewaæ
zakoñczenia prac.

Problem jest mi szczególnie bliski ze wzglêdu na fakt, ¿e ju¿ trzeci¹
kadencjê pe³niê mandat senatora wybranego przez mieszkañców Œl¹ska
i chcia³abym wiedzieæ, na jakim etapie jest sprawa zadoœæuczynienia dla
rodzin górników poleg³ych w kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r.

W za³¹czeniu przesy³am kopiê mojego oœwiadczenia senatorskiego w tej
kwestii oraz odpowiedŸ wicepremiera Waldemara Pawlaka.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2008 roku (sygn.

BPS/DSK-043-765/08), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora
RP Pani¹ Krystynê Bochenek podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 sierpnia
2008 roku w sprawie zadoœæuczynienia finansowego rodzinom górników poleg³ych
w czasie pacyfikacji kopalni „Wujek” w grudniu 1981 roku, uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.

Aktualnie prowadzone s¹ w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
prace nad przygotowaniem projektu ustawy o zadoœæuczynieniu rodzinom ofiar wyda-
rzeñ wolnoœciowych w latach 1956–1983. Opracowywany projekt ustawy mia³by doty-
czyæ nie tylko przyznania zadoœæuczynienia rodzinom ofiar wydarzeñ w kopalni
„Wujek”, lecz równie¿ przyznania zadoœæuczynienia rodzinom ofiar innych wydarzeñ
wolnoœciowych, które mia³y miejsce w latach 1956–1983, tj. wydarzeñ:

– czerwca 1956 roku w Poznaniu,
– grudnia 1970 roku na Wybrze¿u (Elbl¹g, Gdañsk, Gdynia, Szczecin),
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– czerwca 1976 roku w Radomiu,
– stanu wojennego trwaj¹cego od dnia 13 grudnia 1981 roku do dnia 22 lipca 1983

roku.
Opracowuj¹c za³o¿enia do przedmiotowego projektu ustawy przeprowadzono kon-

sultacje z Instytutem Pamiêci Narodowej oraz Urzêdem do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych celem ustalenia dok³adnej liczby osób, które na skutek dzia³añ
wojska, milicji i innych organów aparatu bezpieczeñstwa ponios³y œmieræ w trakcie wy-
st¹pieñ wolnoœciowych w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w grudniu 1970 roku na
Wybrze¿u, w czerwcu 1976 roku w Radomiu oraz w okresie stanu wojennego trwaj¹ce-
go od dnia 13 grudnia 1981 roku do dnia 22 lipca 1983 roku, jak równie¿ ustalenia na-
zwisk tych osób oraz nazwisk cz³onków ich rodzin, a tak¿e celem uzyskania informacji
o rodzajach œwiadczeñ wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o komba-
tantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powo-
jennego (t.j.: Dz. U. z 2002 roku Nr 42, poz. 371 z póŸn. zm.), z których korzystaj¹
cz³onkowie rodzin ofiar wydarzeñ wolnoœciowych lat 1956–1983. Co do za³o¿eñ przygo-
towywanego projektu ustawy swoje wstêpne stanowisko zaprezentowa³o tak¿e Rz¹do-
we Centrum Legislacji.

Przygotowywany projekt ustawy, okreœlaj¹c zasady i tryb wyp³aty zadoœæuczynie-
nia cz³onkom rodzin ofiar wydarzeñ wolnoœciowych w latach 1956–1983, zgodnie z za-
mierzeniami, bêdzie wskazywa³, i¿ osobami uprawnionymi do uzyskania
zadoœæuczynienia byliby ma³¿onek, dzieci, rodzice osób, które ponios³y œmieræ w wyni-
ku dzia³añ milicji i wojska podczas wyst¹pieñ wolnoœciowych, które mia³y miejsce
w latach 1956–1983. Zadoœæuczynienie przyznawane mia³oby byæ na wniosek cz³onka
rodziny, z³o¿ony organowi w³aœciwemu w sprawie przyznania zadoœæuczynienia w ter-
minie zawitym 1 roku liczonego od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. W opracowywanym
projekcie przewidywana jest wyp³ata jednakowej kwoty zadoœæuczynienia na rzecz po-
szczególnych uprawnionych cz³onków rodziny.

Grzegorz Schetyna
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Polscy kibice byli ozdob¹ meczów pi³karskich odbywaj¹cych siê w Austrii

i Szwajcarii w ramach Fina³ów XIII Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej 2008,
podobnie jak Mistrzostw Œwiata z roku 2006, które odby³y siê w Niemczech.
Polacy dali popis kulturalnego dopingu, a liczba pseudokibiców zatrzymanych
przez stró¿ów prawa by³a znikoma. Wspania³y spektakl odbywa³ siê na
stadionach i na trybunach.

Tymczasem polskie stadiony nadal s¹ miejscami burd i awantur, ligowi
pseudokibice w drodze na mecz i wracaj¹c z niego wywo³uj¹ starcia
z sympatykami innych dru¿yn lub z policj¹. Pomimo starañ podejmowanych
przez PZPN, s³u¿by porz¹dkowe czy policjê ich efekty s¹ mizerne.
Jednoczeœnie mo¿na zaobserwowaæ, jak wielk¹ pracê przy kszta³towaniu
kultury kibicowania wykona³o œrodowisko siatkarskie. Ka¿dy mecz ligowy
czy reprezentacyjny to prawdziwe œwiêto, radosnej atmosfery nie psuj¹
burdy ani akty wandalizmu.

Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy s¹ mo¿liwoœci ustalenia
takich formalnych zasad organizacji imprez masowych, które
gwarantowa³yby bezpieczeñstwo nie tylko ich uczestnikom, ale równie¿
osobom postronnym? Coraz czêœciej akty chuligañskie maj¹ miejsce poza
stadionami. Jak wynika z nap³ywaj¹cej do nas korespondencji, pasa¿erowie
poci¹gów i autobusów wynajmowanych przez stowarzyszenia kibiców
zwi¹zanych z klubami pi³karskimi bywaj¹ postrachem mijanych
miejscowoœci. Wszyscy podatnicy, tak¿e ci nieinteresuj¹cy siê pi³k¹ no¿n¹,
sk³adaj¹ siê na koszty: remontów dworców kolejowych, leczenia ofiar bójek,
interwencji policji, postêpowañ karnych. Tymczasem wydaje siê, ¿e to
organizatorzy imprez masowych powinni poczuwaæ siê do wiêkszej
odpowiedzialnoœci za zachowanie „goœci” poza stadionami.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Senator RP Krystynê Bochenek pod-

czas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 roku przekazane pismem
z dnia 13 sierpnia 2008 r. (sygn. BSP/DSK-043-808/08), uprzejmie informujê, co na-
stêpuje.

Bezpieczeñstwo publiczne, w tym równie¿ zwi¹zane z organizowanymi imprezami
sportowymi nale¿y do priorytetowych zadañ administracji pañstwowej.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem pod-
czas organizowanych imprez sportowych reguluje ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku
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o bezpieczeñstwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 z póŸn. zm.),
która nak³ada na jej organizatora konkretne obowi¹zki w czasie trwania imprezy.

Wp³yw na w³aœciw¹ ocenê zagro¿eñ podczas prowadzonej imprezy masowej oraz za-
pewnienie bezpieczeñstwa publicznego maj¹ równie¿ w³aœciwi miejscowo komendanci
powiatowi (miejscy) Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, kierownik jednostki organiza-
cyjnej pomocy doraŸnej oraz w³aœciwy wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Wymienione s³u¿by i organy administracji samorz¹dowej realizuj¹ zadania po-
cz¹wszy od wydania opinii o niezbêdnych si³ach i œrodkach potrzebnych do zabezpie-
czenia imprezy, przewidywanych zagro¿eniach, a¿ do wydania decyzji o zgodzie lub
zakazie organizacji imprezy. Ponadto ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych
przewiduje stosowanie kar wobec osób dopuszczaj¹cych siê ³amania jej przepisów,
a organizator imprezy odp³atnej ma obowi¹zek ubezpieczenia siê od odpowiedzialnoœci
cywilnej za szkody wyrz¹dzone osobom w niej uczestnicz¹cym. Penalizacja zachowañ
uczestników imprez oraz inne, przewidziane ustaw¹, dzia³ania organizatora i w³aœci-
wych s³u¿b maj¹ bezpoœredni wp³yw na podwy¿szenie poziomu bezpieczeñstwa publicz-
nego podczas trwania imprezy masowej.

Obecnie prowadzone s¹ intensywne prace nad projektem nowej ustawy o bezpie-
czeñstwie imprez masowych. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie kar porz¹dko-
wych – „zakazu klubowego” i „zakazu zagranicznego” – uniemo¿liwiaj¹cych uczestnictwo
w imprezach masowych krajowych i zagranicznych, planowana jest nowa konstrukcja
regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej, wprowadzaj¹ca szerokie uprawnie-
nia organizatorowi imprezy, co zapewni skuteczne egzekwowanie prawa oraz utrzyma-
nie bezpieczeñstwa i porz¹dku w miejscu i czasie trwania imprezy masowej. Ponadto,
zwiêkszeniu bezpieczeñstwa publicznego maj¹ s³u¿yæ planowane zapisy dotycz¹ce za-
sad bezpieczeñstwa podczas zorganizowanych przejazdów osób uczestnicz¹cych w me-
czu pi³ki no¿nej i innych imprezach sportowych podwy¿szonego ryzyka oraz sposób
dystrybucji biletów wstêpu na imprezê masow¹, który bêdzie kompatybilny z obowi¹z-
kiem pe³nej identyfikacji uczestników meczów pi³ki no¿nej.

Aktualne i planowane rozwi¹zania dotycz¹ce masowych imprez sportowych maj¹
bezpoœredni wp³yw na bezpieczeñstwo zarówno uczestników imprezy, jak i osób po-
stronnych, przebywaj¹cych poza miejscem jej organizacji.

Z powa¿aniem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi proœbami o interwencjê, dotycz¹cymi emerytów

i rencistów, którzy nie mog¹ udowodniæ wysokoœci swoich zarobków w Zak³adzie
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie podjêcia
inicjatywy wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie.

Problem powy¿szy jest bardzo istotny dla wielu osób, którym nie uda³o
siê udowodniæ zarobków z ca³ej kariery zawodowej, a to z uwagi na fakt, ¿e
pracodawcy przed 1980 r. nie mieli obowi¹zku przechowywania
dokumentacji p³acowej tak jak teraz, to jest przez piêædziesi¹t lat. Obecnie
podczas obliczania emerytur oraz rent Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
traktuje lata, za które nie udowodniono zarobków, jako zerowe, co w sposób
znaczny obni¿a œwiadczenia.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z wnioskiem o podjêcie prac nad
nowelizacj¹ ustawy o emeryturach i rentach, zmierzaj¹cych do przyjêcia
takich regulacji prawnych, wed³ug których jeœli osobie staraj¹cej siê o rentê
lub emeryturê nie uda siê udowodniæ zarobków w minionych latach, za
podstawê wyliczenia ZUS przyjmie wynagrodzenie minimalne.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 wrzeœnia 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z nades³anym tekstem oœwiadczenia senatora Lucjana Cichosza, z³o¿o-

nego podczas 17. posiedzenia Senatu RP, dotycz¹cego „emerytów i rencistów, którzy
nie mog¹ udowodniæ wysokoœci swoich zarobków dla ZUS”, uprzejmie informujê, ¿e
problem ten zosta³ pozytywnie rozwi¹zany w uchwalonej przez Sejm RP w dniu
4 wrzeœnia br. ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych. Marsza³ek Sejmu przes³a³ tê ustawê Panu Marsza³kowi w dniu
4 wrzeœnia br. (druk nr 236).

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych po-
lega na wprowadzeniu przepisu, ¿e je¿eli nie mo¿na ustaliæ podstawy wymiaru sk³adek
w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymia-
ru emerytury i renty, za podstawê wymiaru sk³adek przyjmuje siê kwotê obowi¹zuj¹ce-
go w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do
okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy.

Osoby, którym ustalono podstawê wymiaru emerytury, renty lub kapita³u pocz¹t-
kowego z uwzglêdnieniem okresu pozostawania w stosunku pracy, za który nie przed-
³o¿y³y dokumentów potwierdzaj¹cych wysokoœæ wynagrodzenia stanowi¹cego
podstawê wymiaru sk³adek, bêd¹ mog³y zg³osiæ wniosek o ponowne wysokoœci przy-
s³uguj¹cego œwiadczenia od podstawy wymiaru ustalonej z zastosowaniem przepisów
wprowadzonych ww. ustaw¹.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Jedn¹ z najwiêkszych pora¿ek polskiej transformacji ostatnich
kilkunastu lat jest nieprzeprowadzenie systemowej reprywatyzacji mienia
zagarniêtego przez komunistyczn¹ Polskê ogromnej rzeszy jej obywateli. Byli
w³aœciciele i ich spadkobiercy do dziœ ¿yj¹ w poczuciu g³êbokiej krzywdy
i niesprawiedliwoœci. Dlatego z wielkim uznaniem przyjmujê do wiadomoœci,
i¿ w chwili obecnej w Ministerstwie Skarbu Pañstwa trwaj¹ prace nad
przygotowaniem za³o¿eñ do projektu ustawy rekompensuj¹cej skutki prawne
przejêcia mienia na podstawie aktów nacjonalizacyjnych wydawanych
w latach 1944–1962.

Jak na razie docieraj¹ do spo³eczeñstwa tylko sk¹pe wiadomoœci
o sposobie rozwi¹zania tego nabrzmia³ego problemu. Dlatego proszê
o udzielenie informacji, w jakiej formie Ministerstwo Skarbu Pañstwa planuje
zrekompensowaæ skutki nacjonalizacji z lat powojennych. Czy rozwa¿ane
jest oddawanie – tam, gdzie by³oby to mo¿liwe – zagarniêtego mienia
w naturze lub w formie tak zwanego mienia zastêpczego? Czy istnieje
prawna mo¿liwoœæ, aby wykorzystaæ do celów reprywatyzacyjnych mienie
bêd¹ce w³asnoœci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego?

Mam nadziejê, i¿ w przygotowywanych rozwi¹zaniach problemu
rekompensat znajd¹ siê propozycje najlepsze zarówno dla naszego pañstwa
i jego gospodarki, jak i dla by³ych w³aœcicieli i ich spadkobierców.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 21 sierpnia 2008 r.

Pan
Aleksander Grad
Minister Skarbu Pañstwa

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przekazujê, zgodnie z w³aœciwoœci¹, oœwiadczenie pana W³adys³awa

Dajaczka, senatora RP, przekazanego przy piœmie Marsza³ka Senatu z 13 sierpnia br.
(BPS/DSK-043-761/08) w sprawie rekompensaty skutków nacjonalizacji z lat powo-
jennych.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Adam Szejnfeld
Sekretarz Stanu

17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r. 17



OdpowiedŸ
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 27 sierpnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pa-

na W³adys³awa Dajczaka, przekazanym przy piœmie Marsza³ka Senatu z 13 sierpnia
2008 roku (BPS/DSK-043-761/08), w sprawie udzielenia informacji, w jakiej formie
Ministerstwo Skarbu Pañstwa planuje zrekompensowaæ skutki nacjonalizacji, uprzej-
mie wyjaœniam, co nastêpuje:

Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uchwalenie ustawy zadoœæuczyniaj¹cej
skutkom prawnym przejêcia mienia obywateli w latach 1944–1962, ma zdecydowan¹
wolê polityczn¹ ostatecznego zakoñczenia i rozwi¹zania problemu krzywd powsta³ych
w wyniku nacjonalizacji.

Projektowana ustawa ma za zadanie zadoœæuczyniæ krzywdom spowodowanym
przejêciem przez pañstwo mienia obywateli na podstawie wydanych w latach
1944–1962 dekretów, ustaw uchwalonych przez Sejm PRL, jak równie¿ na skutek
przejêcia w tym czasie mienia bez podstawy prawnej.

Z uwagi na znaczny up³yw czasu w chwili obecnej w Polsce nie ma ju¿ mo¿liwoœci
na przeprowadzenie pe³nej reprywatyzacji. Przekszta³cenia w³asnoœciowe, jakie doko-
na³y siê na przestrzeni ostatnich lat, prywatyzacja i komunalizacja wykluczaj¹ mo¿li-
woœæ objêcia tego¿ mienia reprywatyzacj¹.

Planuje siê zrekompensowanie dawnych krzywd w sposób jednakowy dla wszyst-
kich tzn. w formie pieniê¿nej. Za³o¿enia do ustawy nie przewiduj¹ zwrotów nierucho-
moœci przejêtych w wyniku nacjonalizacji, a jedynie przeniesienie w³asnoœci z zaliczeniem
na poczet przyznanego zadoœæuczynienia.

Przeniesienie w³asnoœci ca³oœci lub czêœci nieruchomoœci nastêpowaæ bêdzie na
wniosek z³o¿ony przez osobê uprawnion¹, której zosta³o przyznane œwiadczenie pie-
niê¿ne na podstawie przepisów przygotowywanej ustawy. Bêdzie to jednak mo¿liwe tyl-
ko, jeœli nieruchomoœæ przejêta przez Pañstwo jest nadal w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa
ewentualnie gminy lub zwi¹zku komunalnego albo te¿ gdy nieruchomoœæ jest w³asno-
œci¹ osoby prawnej, a jej organy wyra¿¹ zgodê na zwrot nieruchomoœci.

Przeniesienie prawa w³asnoœci nie mo¿e byæ tak¿e stosowane w kilku wyszczegól-
nionych enumeratywnie w ustawie przypadkach m.in.: gdy nieruchomoœæ stanowi
przedmiot u¿ytkowania wieczystego, której stron¹ jest osoba fizyczna b¹dŸ prawna,
ma szczególne znaczenie dla kultury narodowej, znajduje siê w granicach parku naro-
dowego lub rezerwatu przyrody, jest zajêta na cele obronnoœci lub bezpieczeñstwa
pañstwa, stanowi las, cmentarz.

W za³o¿eniach przewiduje siê udzia³ mienia komunalnego w realizacji ustawy o za-
doœæuczynieniu skutkom prawnym przejêcia przez pañstwo mienia obywateli w latach
1944–1962. Objêcie jednostek samorz¹du terytorialnego obowi¹zkiem czêœciowej par-
tycypacji w finansowaniu zadoœæuczynienia jest zgodne z obowi¹zuj¹cym w Polsce sys-
temem prawnym, co potwierdza orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego, S¹du
Najwy¿szego, a tak¿e doktryna prawna.

W powy¿szej kwestii wypowiedzia³ siê Trybuna³ Konstytucyjny, który w orzeczeniu
z dnia 20 listopada 1996 roku znak: K27/95 zaj¹³ nastêpuj¹ce stanowisko: „zasadni-
cza czêœæ maj¹tku gmin, w tym zw³aszcza maj¹tku nieruchomego pochodzi z komuna-
lizacji mienia Skarbu Pañstwa, dokonanej z woli ustawodawcy. Mienie komunalne
s³u¿y realizacji zadañ publicznych, okreœlonych przez odpowiednie przepisy ustawo-
we”. Na³o¿enie na jednostki samorz¹du terytorialnego obowi¹zku czêœciowej partycy-
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pacji w finansowaniu wyp³at rekompensat pieniê¿nych jest zatem zgodne
z obowi¹zuj¹cym w Rzeczpospolitej Polskiej systemem prawnym.

Pragnê zaznaczyæ, i¿ korzyœci jakie odnios¹ z tego tytu³u jednostki samorz¹du tery-
torialnego przewy¿szaj¹ koszty, jakie ponios¹ samorz¹dy, wp³acaj¹c czêœæ œrodków na
Fundusz Reprywatyzacji, z gospodarowania nieruchomoœciami.

Pragnê jednoczeœnie dodaæ, i¿ Ministerstwo Skarbu Pañstwa opracowa³o za³o¿enia
do ww. ustawy zgodnie z przyjêtym harmonogramem i przyst¹pi³o do tworzenia projek-
tu ustawy. Przewiduje siê, i¿ jesieni¹ bie¿¹cego roku projekt trafi pod obrady Sejmu.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Twórcami polskiego sukcesu gospodarczego po zmianie ustroju byli
i nadal s¹ pracowici i przedsiêbiorczy obywatele Rzeczypospolitej.
W zwi¹zku z tym trudno zrozumieæ, dlaczego w³aœnie osoby najaktywniejsze
w dzia³aniach gospodarczych s¹ przez system danin publicznych najbardziej
karane.

Na mocy art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych ubezpieczony
w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ma obowi¹zek op³acania
sk³adek odrêbnie ze wszystkich tytu³ów do objêcia obowi¹zkiem
ubezpieczenia zdrowotnego, z których uzyskuje przychody. Jest to
szczególnie dotkliwe dla przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ jako osoby fizyczne, którzy jednoczeœnie s¹ zatrudnieni na
podstawie umowy o pracê. Je¿eli uzyskuj¹ z tytu³u zatrudnienia
pracowniczego wynagrodzenie w wysokoœci wy¿szej ni¿ wynagrodzenie
minimalne, nie s¹ zobowi¹zani do op³acania sk³adek na ubezpieczenie
spo³eczne z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, s¹ jednak
zobowi¹zani do op³acania z tego tytu³u sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne,
których przecie¿ nie mog¹ w ca³oœci odliczyæ od podatku dochodowego. Dla
wielu moich wyborców taka sytuacja jest niezrozumia³a i w ich przekonaniu
g³êboko krzywdz¹ca.

Obecny rz¹d zapowiada³ wprowadzenie wielu u³atwieñ dla
przedsiêbiorców. Czy Ministerstwo Gospodarki dostrzega problem
podwójnego obci¹¿enia sk³adkami przedsiêbiorców bêd¹cych jednoczeœnie
etatowymi pracownikami? Czy w ministerstwie prowadzone s¹ jakiekolwiek
prace nad zmian¹ tego niezrozumia³ego i krzywdz¹cego wielu Polaków
rozwi¹zania? Czy na forum Rady Ministrów to zagadnienie by³o ju¿
podnoszone?

Mam nadziejê, ¿e udzielona odpowiedŸ da wielu Polakom nadziejê, ¿e ju¿
niebawem wszystkim bêdzie siê ¿y³o lepiej.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak

Stanowisko
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 20 sierpnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka z dnia 13 sierpnia br. (znak:

BPS/DSK-043-792/08) dotycz¹cego oœwiadczenia senatora W³adys³awa Dajczaka,
uprzejmie informujê, ¿e zosta³a ona przekazana, wed³ug w³aœciwoœci, Ministrowi Go-
spodarki.

Tematyka oœwiadczenia dotyczy problemu podwójnego obci¹¿enia sk³adkami zdro-
wotnymi przedsiêbiorców bêd¹cych jednoczeœnie etatowymi pracownikami i obejmuje
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sprawy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia
4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej znajduj¹ siê w nadzorze Ministra
Gospodarki.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad

Stanowisko
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 20 sierpnia 2008 r.

Pan
Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki

Szanowny Panie Premierze!
W za³¹czeniu przekazujê, wed³ug w³aœciwoœci, oœwiadczenie senatora W³adys³awa

Dajczaka (znak: BPS/DSK-043-792/08) w sprawie wprowadzania u³atwieñ dla przed-
siêbiorców, z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi Panu Marsza³kowi.

Tematyka oœwiadczenia dotyczy problemu podwójnego obci¹¿enia sk³adkami zdro-
wotnymi przedsiêbiorców bêd¹cych jednoczeœnie etatowymi pracownikami i obejmuje
sprawy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, które zgodnie z art. 9 ustawy z dnia
4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej znajduj¹ siê w nadzorze Pana Pre-
miera.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad

OdpowiedŸ
WICEPREZESA RDY MINISTRÓW
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 19 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z 13 sierpnia 2008 r. znak
BPS/DSK-043-792/08 w sprawie oœwiadczenia senatora W³adys³awa Dajczaka z³o¿o-
nego podczas 17. posiedzenia Senatu RP 7 sierpnia 2008 przesy³am swoje stanowisko
do niniejszego oœwiadczenia.

Ministerstwo Gospodarki pracuj¹c nad zmianami przepisów w celu u³atwienia pro-
wadzenia dzia³alnoœci przedsiêbiorców w ramach reformy regulacji swoimi dzia³aniami
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obejmuje równie¿ tematykê szeroko rozumianej redukcji obci¹¿eñ sprawozdawczych –
biurokracji, w tym w obszarze zabezpieczenia spo³ecznego.

W 2007 roku Ministerstwo Gospodarki przeprowadzi³o w siedmiu obszarach prawa
gospodarczego, obejmuj¹c równie¿ przepisy zabezpieczenia spo³ecznego, badania do-
tycz¹ce obowi¹zków sprawozdawczych. Na podstawie wyników badañ Ministerstwo
Gospodarki przygotowa³o wniosek do Rady Ministrów o okreœlenie dla zmierzonych ob-
szarów priorytetowych, celu redukcji kosztów obowi¹zków informacyjnych. Rada Mi-
nistrów na posiedzeniu 11 marca br. wyznaczy³a w priorytetowych obszarach cel
redukcji kosztów obowi¹zków informacyjnych o 25% do koñca 2010 roku. Cel redukcji
obejmuje obszary: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zabezpieczenie spo-
³eczne, prawo pracy, prawo dzia³alnoœci gospodarczej, prawo probiercze, us³ugi tury-
styczne i œrodowisko.

Dyskusja nad szczegó³owymi rozwi¹zaniami w poszczególnych obszarach prawa
dopiero siê rozpoczyna. Przewidujemy, ¿e do koñca roku powstan¹ za³o¿enia redukcji
obci¹¿eñ w poszczególnych obszarach, które umo¿liwi¹ rozpoczêcie prac nad projekta-
mi aktów prawnych w 2009 roku.

Oœwiadczenie pana Senatora zostanie wykorzystane jako stanowisko do redukcji
obci¹¿eñ w obszarze zabezpieczenia spo³ecznego.

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Uporczywie postulowana przez polityków PO „reforma” mediów

publicznych w istocie ma na celu ich upolitycznienie oraz ca³kowite
podporz¹dkowanie koalicji rz¹dz¹cej. Niepowodzenie zwi¹zane
z nieuchwaleniem ustawy medialnej uniemo¿liwia uw³aszczenie siê osób
powi¹zanych z obozem w³adzy na maj¹tku mediów publicznych. Dlatego te¿
nale¿y bacznie przygl¹daæ siê kolejnym planom „reform” koalicji rz¹dz¹cej,
dotycz¹cym mediów publicznych.

Niew¹tpliwie œrodki masowego przekazu odgrywaj¹ istotn¹ rolê
w prawid³owym funkcjonowaniu spo³eczeñstwa w demokratycznym
pañstwie prawnym, zapewniaj¹ przestrzeganie wolnoœci s³owa, s³u¿¹
szeroko pojêtej kulturze, podstawowym interesom Narodu i pañstwa
polskiego. Jednak¿e aby cele te by³y prawid³owo realizowane, media musz¹
byæ wolne od nacisków i wp³ywów politycznych, niezale¿nie od ekip
rz¹dz¹cych oraz sympatii politycznych.

Postulowany w ostatnich dniach przez PO pomys³ likwidacji TVP
i Polskiego Radia SA jest kolejnym niedorzecznym pomys³em Platformy,
zmierzaj¹cym wy³¹cznie do podporz¹dkowania mediów publicznych koalicji
rz¹dz¹cej oraz do obsadzenia stanowisk przez osoby powi¹zane b¹dŸ
sympatyzuj¹ce z PO. Likwidacja mediów publicznych wi¹zaæ siê bêdzie
tak¿e ze zmniejszeniem liczby pracowników chronionych obecnie przez
zwi¹zki zawodowe. Jest to kolejny typowo doraŸny akt interwencyjny
maj¹cy spe³niaæ cele czysto polityczne i pomijaj¹cy misjê mediów
publicznych. Pod otoczk¹ restrukturyzacji mediów Platforma Obywatelska
podejmuje dzia³ania w kierunku ca³kowitego upolitycznienia TVP i Polskiego
Radia SA.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 23 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Jana Dobrzyñskiego podczas

17. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 sierpnia br. uprzejmie informujê, i¿ Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie planuje likwidacji TVP S.A. i Polskiego Radia
S.A., a jedynie zmianê sposobu finansowania mediów publicznych, tak by wyraŸnie
wyró¿niæ dzia³alnoœæ misyjn¹ w postaci przyznawania licencji programowych.

Zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego telewizja i radiofonia
publiczna s¹ dobrem narodowym i nie mo¿na ich stawiaæ w sytuacji nadzwyczajnego
wyzwania finansowego. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ media publiczne musz¹ wype³niaæ
misjê publiczn¹. Konieczna jest jednak zmiana systemu finansowania mediów publicz-
nych.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go widzi potrzebê restrukturyzacji spó³ek radiofonii i telewizji publicznej w interesie
wszystkich obywateli.

Z powa¿aniem
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Postulowana przez Platformê Obywatelsk¹ i wypowiadana przez

ministra obrony narodowej likwidacja obowi¹zku odbycia s³u¿by wojskowej
oraz stworzenie w to miejsce armii zawodowej s¹ pomys³ami
nieprzemyœlanymi, wymagaj¹cymi szerokiej debaty spo³ecznej i, jak siê
wydaje, nierealnymi do zrealizowania w najbli¿szym czasie.

Aby ca³kowicie zlikwidowaæ pobór oraz znaleŸæ odpowiedni¹ liczbê
chêtnych do stworzenia armii zawodowej, nale¿a³oby najpierw zapewniæ
polskiej armii odpowiednie zaplecze finansowe, zapewniæ odpowiednio
wysokie wynagrodzenie, co przyci¹gnie m³odych, zdolnych i ambitnych.
Jednak aby podwy¿szyæ wojskowym uposa¿enia, nale¿y znacz¹co zwiêkszyæ
kwotê przekazywanych na armiê œrodków finansowych. A przecie¿ poza
wynagrodzeniami trzeba tak¿e zapewniæ ¿o³nierzom profesjonalne szkolenia
jêzykowe, szkolenia zwi¹zane z obs³ug¹ komputera oraz nowoczesnego
sprzêtu, dodatki do mieszkañ lub mieszkania, jak równie¿ szkolenia
praktyczne umo¿liwiaj¹ce podwy¿szanie kwalifikacji.

Ponadto pobór wojskowy odgrywa³ i nadal odgrywa istotn¹ rolê
w aspekcie wychowawczym. Uczy wspó³pracy, dyscypliny, wartoœci
patriotycznych, przywi¹zania do symboli narodowych, poœwiêcenia dla
Ojczyzny. Polska ma ogromne tradycje wojskowe, a Polacy – szacunek
i przywi¹zanie do munduru wojskowego. To w³aœnie w wojsku mê¿czyŸni
uczyli siê samodzielnoœci, odwagi, odpowiedzialnoœci, nabywali
umiejêtnoœci, które s³u¿y³y ca³emu spo³eczeñstwu. Wbrew pojawiaj¹cym siê
opiniom wojsko to nie tylko nauka obchodzenia siê z broni¹ i bieganie po
poligonach. Wojsko to szko³a ¿ycia, czas kszta³towania siê charakteru
m³odych mê¿czyzn, nauka reagowania w trudnych sytuacjach,
wspó³dzia³ania zespo³owego. To w³aœnie wojsko uczy ludzi porz¹dku,
dyscypliny, patriotyzmu. Daje ono przydatn¹ ¿yciowo wiedzê.

Nale¿y zgodziæ siê z tym, i¿ polska armia wymaga g³êbokich reform.
Jednak¿e nie mog¹ byæ one skierowane tylko i wy³¹cznie na likwidacjê
poboru i stworzenie zawodowej armii. Uzupe³nieniem zawodowej armii
powinno byæ tak¿e szkolenie ¿o³nierzy z poboru. Byæ mo¿e nale¿a³oby
zastanowiæ siê nad zmian¹ systemu kszta³cenia, zwiêkszeniem liczby
zawodowych ¿o³nierzy, ale nie mo¿e to siê odbywaæ ad hoc, bez niezbêdnego
przygotowania i faktycznie kosztem obywateli polskich. Niew¹tpliwie wojsko
polskie wymaga zmian, ale musz¹ byæ one przeprowadzane w sposób
przemyœlany oraz zgodnie z dobrze pojmowanym interesem pañstwa
polskiego i jego obywateli.

Dlatego te¿ pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z zapytaniami: czy
w bud¿ecie pañstwa zapewnione zosta³y odpowiednie œrodki finansowe
umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie tak g³êbokiej reformy polskiej armii; w jaki
sposób zostan¹ one rozdysponowane, aby jednoczeœnie zmodernizowaæ
polskie si³y zbrojne oraz na jakiej podstawie prawnej nast¹pi realizacja
profesjonalizacji i jej finansowanie, skoro do dnia dzisiejszego, wed³ug mojej
wiedzy, nie tylko nie przed³o¿ono projektów ustaw dotycz¹cych zmiany
odpowiednich ustaw, ale równie¿ nie okreœlono, których ustaw zmiany te
maj¹ dotyczyæ oraz w jak szerokim zakresie.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.19

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego

podczas 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 sierpnia 2008 r. do-
tycz¹ce profesjonalizacji armii (BPS/DSK-043-798/08), uprzejmie proszê o przyjêcie
nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Podzielam pogl¹d Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego, i¿ „polska armia wymaga
g³êbokich reform” i takie s¹ podejmowane. Nie ograniczaj¹ siê tylko do likwidacji pobo-
ru i stworzenia zawodowej armii. Uzawodowienie jest wa¿nym, ale tylko jednym z wielu
elementów procesu profesjonalizacji armii. Wymagana jest tak¿e modernizacja technicz-
na Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zmiana organizacji si³ zbrojnych i struktury
zasobów osobowych, a tak¿e przebudowa praktycznie wszystkich systemów funkcjo-
nalnych, w tym systemu szkolenia, uzupe³niania, mobilizacyjnego, zabezpieczenia lo-
gistycznego, medycznego oraz zakwaterowania.

Profesjonalizacja Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ze wzglêdu na skalê, za-
kres i charakter prowadzonych dzia³añ jest przedsiêwziêciem wyj¹tkowo z³o¿onym
i skomplikowanym. Jej istot¹ jest zwiêkszenie skutecznoœci i efektywnoœci dzia³ania
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zmieniaj¹cych siê uwarunkowaniach œrodo-
wiska bezpieczeñstwa, w tym koniecznoœæ sprostania zobowi¹zaniom sojuszniczym
oraz koalicyjnym, z uwzglêdnieniem realizacji misji poza granicami pañstwa.

Zapewniam, ¿e dzia³ania w zakresie profesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej wypracowywane s¹ z nale¿yt¹ starannoœci¹ i zgodnie z za³o¿eniami „Strate-
gii bezpieczeñstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” oraz planami rozwoju
i modernizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania dla administracji
rz¹dowej w zwi¹zku z profesjonalizacj¹ zawarte s¹ w rz¹dowym „Programie profesjona-
lizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008–2010”. Program zosta³
przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 5 sierpnia br. W resorcie obrony narodowej trwa-
j¹ intensywne prace zmierzaj¹ce do wykonania za³o¿eñ okreœlonych przez Rz¹d.

Odnosz¹c siê do szczegó³owych pytañ Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego uprzej-
mie informujê, co nastêpuje.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i moderni-
zacji technicznej oraz finansowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 76, poz. 804 ze zm.) na finansowanie potrzeb Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza
siê corocznie wydatki z bud¿etu pañstwa w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 1,95% Produktu
Krajowego Brutto z roku poprzedniego. Wysoka dynamika wzrostu gospodarczego
umo¿liwia wzrost wydatków obronnych w 2009 r. i w latach nastêpnych.

Wstêpny limit wydatków obronnych na 2009 r. przekazany przez Ministra Finan-
sów wynosi 25.010,7 mln z³. Oznacza to, ¿e przyrost bud¿etu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej w odniesieniu do kwoty ujêtej w ustawie bud¿etowej na 2008 r. wyniesie
2.423,0 mln z³. W przekazanym do Ministra Finansów projekcie bud¿etu Ministerstwa
Obrony Narodowej na 2009 r. zaplanowano jako priorytetowe wydatki zwi¹zane z przy-
gotowaniem warunków do wprowadzenia pe³nej profesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej. W ramach przedstawionej powy¿ej kwoty przyrostu bud¿etu na
realizacjê zadañ zwi¹zanych z tym przedsiêwziêciem przeznaczono kwotê 1.418,4 mln z³,
która uwzglêdnia zwiêkszenie wydatków dotycz¹cych, m.in.:

1) utrzymania stanów osobowych – wzrost stanów œredniorocznych ¿o³nierzy zawo-
dowych i nadterminowych, projektowany katalog œwiadczeñ i nale¿noœci dla
¿o³nierzy, skutki podwy¿szenia wskaŸnika wielokrotnoœci kwoty bazowej uposa-
¿eñ z 2,48 do 2,60 – 687,3 mln z³;
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2) przystosowania infrastruktury wojskowej – 262,1 mln z³;
3) ochrony obiektów i utrzymania czystoœci w jednostkach wojskowych – 236,8 mln z³;
4) zakwaterowania ¿o³nierzy zawodowych – 207, 1 mln z³;
5) rekonwersji kadr i promocji obronnoœci – 24,1 mln z³.
Ponadto w 2009 r. zwiêkszeniu ulegaj¹ równie¿ wydatki maj¹tkowe o kwotê 327 mln z³,

a ich udzia³ w wydatkach obronnych wyniesie 21,2%, gwarantuj¹c realizacjê postano-
wieñ ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnosz¹c siê do prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych dotycz¹cych
wdro¿enia profesjonalizacji pragnê wskazaæ, i¿ ze wzglêdów pragmatycznych i organi-
zacyjnych zosta³y one podzielone na dwa etapy.

W pierwszej kolejnoœci wypracowano najpilniejsze regulacje prawne, tzw. „ma³e no-
welizacje”, niezbêdne dla okresu przejœciowego profesjonalizacji. Dotycz¹ one ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzeœnia 2003 r.
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892). Aktual-
nie projekty tych nowelizacji s¹ przedmiotem prac parlamentarnych.

Du¿o wiêkszy zakres zmian o charakterze systemowym, zawieraj¹ tzw. „du¿e nowe-
lizacje” ustaw, których projekty znajduj¹ siê obecnie w uzgodnieniach i bêd¹ procedo-
wane zgodnie z obowi¹zuj¹cym procesem legislacyjnym. Przewiduje siê, ¿e zostan¹ one
rozpatrzone przez Radê Ministrów w nastêpuj¹cych terminach:

1) w III kwartale 2008 r. ustawa o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy za-
wodowych i ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2) w IV kwartale 2008 r. ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ w celu sprawnego przeprowadzenia procesu
profesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w br. wydano nastêpuj¹ce ak-
ty prawne:

– rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie stawek uposa¿enia zasadniczego ¿o³nierzy niezawodo-
wych (Dz. U. Nr 33, poz. 197),

– rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie zwalniania ¿o³nierzy z czynnej s³u¿by wojskowej i powo³y-
wania do odbycia tej s³u¿by w 2008 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 490),

– rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2008 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadtermino-
wej zasadniczej s³u¿by wojskowej (Dz. U. Nr 82, poz. 491),

– rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie dodatków do uposa¿enia ¿o³nierzy zawodowych (Dz. U.
Nr 147, poz. 934),

– decyzjê Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
przedsiêwzi¹æ organizacyjnych zapewniaj¹cych sprawn¹ realizacjê procesu profe-
sjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– decyzjê Nr 38/Org./P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie opracowania „Programu rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2009–2018”,

– decyzjê Nr 318/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie
wdro¿enia systemu kontraktowania us³ug poza Si³ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 175),

– rozkaz Nr 326/SG/P1 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 14 kwiet-
nia 2008 r. w sprawie przedsiêwziêæ organizacyjnych zapewniaj¹cych sprawn¹ reali-
zacjê procesu profesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– rozkaz Nr Z-6/Mob./P3 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 28 ma-
ja 2008 r. w sprawie powo³ania Zespo³u Autorskiego do opracowania „Instrukcji
Mobilizacyjnej” oraz „Wzorów dokumentów mobilizacyjnych”,
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– rozkaz Nr 535/SG/P5 Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 26 czerwca
2008 r. w sprawie opracowania „Programu rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2009–2018”,

– wytyczne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 30 maja 2008 r.
w sprawie trybu przyjmowania do s³u¿by nadterminowej po up³ywie 3 miesiêcy za-
sadniczej s³u¿by wojskowej.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am nadziejê, ¿e uzna je Pan Marsza³ek
za wystarczaj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pragnê zwróciæ siê z pytaniem, czym kierowa³a siê pani minister zdrowia,
zapowiadaj¹c likwidacjê dotychczasowych zasad finansowania leczenia po-
szkodowanych w wypadkach drogowych.

Z przykroœci¹ trzeba stwierdziæ, ¿e jest to kolejne dzia³anie rz¹du obliczo-
ne na destrukcjê wszelkich uregulowañ wprowadzonych przez rz¹d Prawa
i Sprawiedliwoœci.

Op³acanie leczenia ofiar wypadków przez kierowców jest wszak zasad¹
funkcjonuj¹c¹ z powodzeniem w licznych pañstwach europejskich. Zapowia-
dane przez pani¹ minister zmiany tylko pozornie przynios¹ korzyœci osobom
je¿d¿¹cym bezwypadkowo. K³amstwem jest bowiem powtarzana czêsto fra-
za, ¿e zniesienie obowi¹zkowej op³aty spowoduje spadek cen polis OC. Firmy
ubezpieczeniowe ju¿ teraz zapowiadaj¹, ¿e utrzymaj¹ stawki na podobnym
poziomie. W ten sposób nie tylko NFZ straci dodatkowe wp³ywy, ale równie¿
nic na tym nie zyskaj¹ kierowcy. Jedynym beneficjentem zapowiadanych
przez pani¹ minister przepisów bêd¹ firmy ubezpieczeniowe. Dodatkowo ar-
gument, ¿e osoba, która jeŸdzi bezpiecznie, nie powinna ponosiæ kosztów le-
czenia ofiar wypadków, mo¿na porównaæ do stwierdzenia, ¿e osoba, która
nie choruje, nie powinna p³aciæ sk³adek zdrowotnych.

Nale¿y dodaæ, ¿e przez wiele miesiêcy Ministerstwo Zdrowia nie dopro-
wadzi³o do wprowadzenia przepisów pozwalaj¹cych Narodowemu Fundu-
szowi Zdrowia p³aciæ szpitalom z dodatkowej puli za œwiadczenia
wykonane na rzecz ofiar wypadków. Przed Ministerstwem Zdrowia stoi bar-
dzo wiele powa¿nych problemów zwi¹zanych z dzia³aniem systemu ochro-
ny zdrowia, a likwidacja funkcjonuj¹cych od niespe³na roku uregulowañ nie
nale¿y do najbardziej pal¹cych. Zamiast ideologicznej walki ze wszystkim,
co jest zwi¹zane z poprzednimi ministrami zdrowia, warto jak najszybciej
wprowadziæ uregulowania pozwalaj¹ce na harmonijne funkcjonowanie obec-
nych przepisów.

Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.08.26

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego, z³o¿onym podczas

17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 sierpnia 2008 r., przekaza-
nym przy piœmie z dnia 13 sierpnia 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-815/08), dotycz¹cym
leczenia ofiar wypadków, uprzejmie informujê, i¿ Minister Zdrowia nie zamierza rezyg-
nowaæ z uregulowania kwestii kompensacji szkody, jak¹ publiczny p³atnik œwiadczeñ
opieki zdrowotnej ponosi w zwi¹zku z leczeniem ofiar zdarzeñ, za których odpowie-
dzialnoœæ ponosz¹ inne osoby.

Kwestia zasadnoœci wprowadzenia regulacji prawnych umo¿liwiaj¹cych publiczne-
mu p³atnikowi œwiadczeñ odzyskanie œrodków przeznaczonych na finansowanie
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œwiadczeñ opieki zdrowotnej udzielonych w zwi¹zku ze zdarzeniami, za które odpowie-
dzialnoœæ ponosz¹ inne osoby, nie budzi w¹tpliwoœci.

Zasadnicze zastrze¿enia jednak¿e budzi sposób kompensacji szkody, wprowadzo-
ny ustaw¹ z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133, poz. 922).

Powy¿sza ustawa wprowadzi³a dwa mechanizmy kompensacji szkody: pierwszy
opieraj¹cy siê na indywidualnym dochodzeniu roszczeñ o zwrot poniesionych kosztów
od sprawców zdarzeñ, implikuj¹cych koniecznoœæ udzielenia œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej, oraz drugi dotycz¹cy wy³¹cznie wypadków komunikacyjnych, polegaj¹cy na
obci¹¿eniu zak³adów ubezpieczeñ obowi¹zkiem comiesiêcznego odprowadzania na
rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia op³aty rycza³towej.

Obecnie przygotowywany w Ministerstwie Zdrowia projekt ustawy o zmianie usta-
wy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz
niektórych innych ustaw (tzw. ustawy OC) w ca³oœci odstêpuje od systemu kompensa-
cji szkody opartej na op³acie rycza³towej.

Odst¹pienie od tego rozwi¹zania uzasadnione jest szeregiem argumentów. Wejœcie
w ¿ycie projektowanych przepisów spowodowa³o wzrost sk³adki na ubezpieczenie od-
powiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ponadto ustawa zak³a-
da³a, i¿ wysokoœæ op³aty na kolejne lata (2009 r. i nastêpne) zostanie ustalona przy
uwzglêdnieniu faktycznie ponoszonych kosztów przez publicznego p³atnika. Dla obli-
czenia wysokoœci stawki tej op³aty konieczne jest posiadanie przez Narodowy Fundusz
Zdrowia zbiorczej informacji, która pozwoli³aby jednoznacznie zidentyfikowaæ zdarze-
nia, sprawców szkód i poszkodowanych. W zwi¹zku z tym. i¿ obecnie nie s¹ prowadzo-
ne pe³ne bazy danych, pozwalaj¹ce na w³aœciw¹ identyfikacjê tych osób i zdarzeñ,
niemo¿liwe jest obliczenie kosztów, które Narodowy Fundusz Zdrowia faktycznie pono-
si w zwi¹zku z leczeniem ofiar wypadków komunikacyjnych. Niemo¿noœæ jednoznacz-
nej identyfikacji uczestników wypadków komunikacyjnych implikuje równie¿
problemy z rozliczaniem œwiadczeñ ze œrodków zgromadzonych tytu³em op³aty. Wadli-
woœci zwi¹zane z praktycznym wykonaniem uchwalonych przepisów przek³adaj¹ siê
równie¿ na powa¿ne zastrze¿enia pod adresem ustawy co do jej konstytucyjnoœci.
Ustawa reguluj¹ca op³atê rycza³tow¹ zak³ada bowiem, i¿ ka¿dy zak³ad ubezpieczeñ,
bez wzglêdu na procent szkodowoœci w danym miesi¹cu rozliczeniowym jest zobo-
wi¹zany uiszczaæ op³atê w jednakowej wysokoœci. Nawet zatem zak³ady ubezpieczeñ
skupiaj¹ce „bezwypadkowych kierowców” p³ac¹ obecnie op³atê w takiej samej wysoko-
œci jak te zak³ady, w których procent szkodowoœci jest wysoki. Przek³ada siê to równie¿
na politykê sk³adkow¹ zak³adów ubezpieczeñ, które z uwagi na wzrost obs³ugi ubezpie-
czeñ, podnios³y stawki polis obowi¹zkowego OC. Taki mechanizm budzi w¹tpliwoœci
pod k¹tem zasady równoœci, wyra¿onej w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ przyjêty mechanizm opieraj¹cy siê na p³aceniu rycza³tu
odbiera tej op³acie charakter „op³aty kompensacyjnej”, albowiem jej wysokoœæ nie od-
daje zakresu rzeczywistej odpowiedzialnoœci jak¹ ponosi zak³ad ubezpieczeñ za osobê
w nim ubezpieczon¹, która spowodowa³a zdarzenie, implikuj¹ce koniecznoœæ udziele-
nia œwiadczeñ opieki zdrowotnej. W zwi¹zku z tym, i¿ oplata ta nie ma charakteru kom-
pensacyjnego, nale¿a³oby wnioskowaæ, i¿ stanowi swoist¹ daninê publiczn¹.
Wysokoœæ tej daniny jednak¿e okreœlana jest w drodze rozporz¹dzenia Ministra Zdro-
wia (art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze œrodków publicznych, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póŸn. zm.), co
rodzi uzasadnione w¹tpliwoœci co do konstytucyjnoœci takiej regulacji w kontekœcie
art. 217 ustawy zasadniczej.

Projekt, który obecnie przygotowywany jest w Ministerstwie Zdrowia rezygnuje
z op³aty rycza³towej na rzecz dochodzenia roszczeñ o zwrot poniesionych kosztów
œwiadczeñ opieki zdrowotnej od zak³adów ubezpieczeñ lub od sprawców szkód na oso-
bie. Projektowana ustawa jednoznacznie przes¹dza o legitymacji czynnej podmiotu zo-
bowi¹zanego do finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych
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oraz precyzuje sposób ustalania wysokoœci dochodzonych kosztów. W ten sposób pro-
jektodawca indywidualizuje odpowiedzialnoœæ sprawcy lub zak³adu ubezpieczeñ. Rea-
lizacja roszczeñ odbywaæ siê bêdzie poprzez uznanie roszczenia przez zak³ad
ubezpieczeñ albo na drodze postêpowania s¹dowego. Mo¿liwoœæ natomiast dochodze-
nia przez publicznego p³atnika œwiadczeñ opieki zdrowotnej od sprawców szkód osobo-
wych mo¿liwa bêdzie wy³¹cznie wówczas, gdy wina sprawcy zostanie stwierdzona
prawomocnym wyrokiem s¹du karnego.

Wykonalnoœæ powy¿szych przepisów zale¿eæ bêdzie od prawid³owego przep³ywu in-
formacji o zdarzeniach, sprawcach oraz poszkodowanych. Ustawa zatem wyposa¿a
Narodowy Fundusz Zdrowia w uprawnienie do pozyskiwania stosownych informacji od
Policji, zak³adów ubezpieczeñ oraz organów prowadz¹cych postêpowanie w sprawie.

Proponowane przepisy zosta³y poddane uzgodnieniom zewnêtrznym oraz konsulta-
cjom spo³ecznym. Projektowane rozwi¹zanie pozytywnie zosta³o ocenione m.in. przez
Rzecznika Ubezpieczonych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz przez Polsk¹ Izbê Ubezpieczeñ. Dodatkowo zo-
sta³y w Ministerstwie Zdrowia przeprowadzone konsultacje i uzgodnienia z Policj¹, Na-
rodowym Funduszem Zdrowia, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym oraz
Polsk¹ Izb¹ Ubezpieczeñ, co do szczegó³owych rozwi¹zañ prawnych, pozwalaj¹cych na
praktyczn¹ realizacjê projektowanych przepisów ustawowych.

Wejœcie powy¿szego projektu w ¿ycie nie bêdzie mia³o negatywnych skutków dla
Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecne uregulowania prawne uniemo¿liwiaj¹ Fun-
duszowi korzystanie ze zgromadzonych œrodków, natomiast odzyskiwanie od zak³adów
ubezpieczeñ lub sprawców szkód œrodków obrazuj¹cych rzeczywiste koszty leczenia
poszczególnych osób, spowoduje, i¿ szkoda publicznego p³atnika œwiadczeñ opieki
zdrowotnej zostanie w tym zakresie w ca³oœci naprawiona. Projektowane rozwi¹zania
prawne nie spowoduj¹ wzrostu sk³adki na ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych. Jak wynika m.in. z opracowania pt. „Nowe zasady rozliczania kosztów
leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych (dr M. Matczak, dr T. Balasiñski, P. Paw-
³owski, Biblioteka Ubezpieczeniowa, str. 73) w zwi¹zku z obowi¹zywaniem przepisów
o op³acie rycza³towej zak³ady ubezpieczeñ przewidywa³y kolejny wzrost tej sk³adki
(o 18 procent). Wejœcie w ¿ycie projektowanych przepisów zapobiegnie tej podwy¿ce.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ zapowiadane przez zak³ady ubezpieczeñ
utrzymanie sk³adki na podobnym poziomie nie wynika z wejœcia w ¿ycie proponowa-
nych w resorcie zdrowia regulacji, lecz z wejœcia w ¿ycie przepisów zmieniaj¹cych ko-
deks cywilny i rozszerzaj¹cych katalog œwiadczeñ, jakie ubezpieczyciele bêd¹ wyp³acaæ
osobom uprawnionym z polis. Wejœcie w ¿ycie nowych regulacji Kodeksu cywilnego
oraz utrzymanie op³aty rycza³towej uiszczanej w zwi¹zku z leczeniem ofiar wypadków
komunikacyjnych mog³oby spowodowaæ dalszy wzrost sk³adki OC.

Nie mo¿na do koñca równie¿ zgodziæ siê ze stwierdzeniem Pana Senatora, i¿ osoba
która jeŸdzi bezwypadkowo powinna ponosiæ koszty leczenia ofiar wypadków tak jak
osoba która choruje powinna p³aciæ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. Obowi¹zu-
j¹ca ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych oraz ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych wprowadzaj¹ dwa ró¿ne obowi¹zkowe ubezpieczenia.
Ubezpieczenie opiera siê na zasadzie solidarnoœci i przezornoœci a zatem z samego cha-
rakteru ubezpieczenia wynika, i¿ wszyscy ubezpieczeni uczestnicz¹ (poprzez œrodki
wp³acone do Funduszu lub do zak³adów ubezpieczeñ) w likwidacji szkód lub te¿ w le-
czeniu poszkodowanych. Nale¿y jednak¿e zwróciæ uwagê, i¿ zak³ady ubezpieczeñ pod-
nosz¹ sk³adki na ubezpieczenie dla tych kierowców, którzy powoduj¹ najwiêcej szkód.
Przy konstrukcji szkody opartej na op³acie rycza³towej (abstrahuj¹cej od indywiduali-
zacji odpowiedzialnoœci) wzrost sk³adki dotyczy³ wszystkich ubezpieczonych, nato-
miast przy proponowanej konstrukcji kompensacji szkody wy¿sze sk³adki bêd¹ mogli
p³aciæ Ci ubezpieczeni, którzy powoduj¹ najwiêcej szkód.

Nie mo¿na siê równie¿ zgodziæ siê z twierdzeniem, i¿ „projektowana regulacja nie
nale¿y do najbardziej pal¹cych”. Uchwalona rok temu ustawa nie funkcjonuje, a przez
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to nie osi¹ga swego za³o¿onego celu, natomiast comiesiêcznie op³aty rycza³towe s¹ od-
prowadzane przez zak³ady ubezpieczeñ na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Pro-
blemy z wykonaniem uchwalonych przepisów uniemo¿liwiaj¹ w³aœciwe rozliczanie
œwiadczeñ, uruchomienie œrodków i finansowanie tych œwiadczeñ œwiadczeniodaw-
com.

Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, i¿ stosownie do uchwalonego art. 4 ust. 2 usta-
wy z dnia 29 czerwca 2007 r., Minister Zdrowia do dnia 30 listopada 2008 r. jest zobo-
wi¹zany wydaæ rozporz¹dzenie, w którym okreœli wysokoœæ op³aty na rok 2009. Brak
danych o rzeczywistych kosztach ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na
leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych uniemo¿liwia rzetelne okreœlenie wysoko-
œci tej op³aty. Powy¿szy przepis powoduje, i¿ nowe rozwi¹zania prawne powinny wejœæ
w ¿ycie przed 30 listopada 2008 r.

Przygotowany przez Ministra Zdrowia projekt we wrzeœniu trafi pod obrady Rady
Ministrów a nastêpnie zostanie skierowany do Sejmu.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Polscy uczeni opracowali now¹ technologiê zgazowywania wêgla
kamiennego i brunatnego. Jej zalet¹ jest zmniejszenie o 1/3 emisji CO2, brak
niedopa³ków, a w efekcie – dziêki stosunkowo niewielkim nak³adom –
znaczne ograniczenie importu gazu.

W œwietle planów wyprzeda¿y polskich kopalni wêgla proszê
o wyjaœnienie: czy brano pod uwagê mo¿liwoœæ wykorzystania polskiego
wêgla przez zgazyfikowanie go i uniezale¿nienie siê dziêki temu od obcych
Ÿróde³ energii?

Zapytujê tak¿e Panów Ministrów, czy rz¹d podj¹³ jakieœ kroki, aby
uruchomiæ ten nowoczesny i korzystny dla gospodarki sposób u¿ytkowania
wêgla, a jeœli nie, to kiedy zamierza tym zainteresowaæ odpowiednie
podmioty?

Ponadto w zwi¹zku z koniecznoœci¹ ograniczenia emisji CO2 zapytujê,
czy brano pod uwagê w kalkulacji zysków i strat wspomnian¹ wy¿ej
ekologiczn¹ metodê uzyskiwania energii. W œwietle gro¿¹cych nam kar
umownych wydaje siê, ¿e inwestycja ograniczaj¹ca emisjê CO2

i dostarczaj¹ca energiê w sposób oczywisty powinna byæ brana pod uwagê.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 23 sierpnia 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
dziêkujê za przekazanie oœwiadczenia z³o¿onego Przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñ-

sk¹ na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r., dotycz¹cego opracowanej
przez polskich uczonych technologii zgazowywania wêgla kamiennego i brunatnego.

Przychylam siê do wyra¿onego w oœwiadczeniu stanowiska, ¿e wdro¿enie tej techno-
logii mo¿e skutkowaæ znacz¹c¹ redukcj¹ emisji CO2 i równoczeœnie ograniczeniem
importu gazu.

W sektorze transportu czy budownictwa podejmowane jest wiele dzia³añ skutku-
j¹cych oszczêdnoœci¹ energii (na przyk³ad optymalizacja przewozów, zwiêkszenie
ochrony cieplnej budynków), a tym samym redukcj¹ emisji gazów cieplarnianych oraz
popraw¹ bezpieczeñstwa energetycznego Polski, jednak¿e wskazywana Przez Pani¹ Se-
nator w oœwiadczeniu technologia ma w zasadzie zastosowanie w sektorze wytwarza-
nia energii.

Ze swej strony przy³¹czam siê do rekomendacji dla Ministra Gospodarki i popieram
wszelkie dzia³ania dla osi¹gniêcia takich priorytetowych celów jak przeciwdzia³anie zmia-
nom klimatu czy te¿ zmniejszenie energetycznej zale¿noœci Polski od innych krajów.

Z powa¿aniem
Cezary Grabarczyk
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OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 6.09.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Senator Janiny Fetliñskiej, przekazanym przy

piœmie z dnia 13 lipca 2008 r., znak: BPS/DSK-043-763/08, w sprawie zastosowania
zgazowania wêgla do produkcji paliw p³ynnych, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W ostatnim czasie wêgiel zacz¹³ byæ inaczej postrzegany, nie tylko jako surowiec do
spalania, lecz równie¿ jako surowiec do dalszego przetwórstwa.

Pragnê poinformowaæ, ¿e technologie zgazowania wêgla s¹ powszechnie znane.
W ostatnich latach w œwiatowej technice obserwuje siê du¿e zainteresowanie wdra¿a-
niem technologii zgazowania paliw sta³ych. W okresie dwudziestolecia 1980–2000 za-
notowano dwukrotny przyrost œwiatowej produkcji gazu pozyskiwanego na tej drodze.
Kolejny dwukrotny przyrost iloœci produkowanego gazu ze zgazowania paliw ma na-
st¹piæ przed 2010 rokiem. Aktualny rozwój technologii zgazowania zwi¹zany jest z ko-
niecznoœci¹ podniesienia efektywnoœci energetycznej wykorzystania paliw oraz
z wymogami ekologicznymi stawianymi przed producentami energii.

Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie Minister Gospodarki w ramach
swoich kompetencji i mo¿liwoœci wspiera i wspieraæ bêdzie wszelkie dzia³ania zwi¹zane
z dywersyfikacj¹ Ÿróde³ energii oraz poszukiwaniem nowych mo¿liwoœci pozyskania
energii, w tym z wêgla kamiennego. W zwi¹zku z powy¿szym, wyst¹pi³em do Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego o ustanowienie programu wieloletniego w zakresie czy-
stych technologii wêglowych. Prace nad ustanowieniem programu zosta³y zakoñczone,
a projekt zosta³ przekazany do realizacji przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju.
Zakres programu obejmuje miêdzy innymi technologie zgazowania wêgla do wysoko-
efektywnej produkcji energii i paliw.

Uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Gospodarki przeprowadzi³o przetarg na opra-
cowanie studium wykonalnoœci projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i p³yn-
nych z wêgla kamiennego. Zosta³ wy³oniony wykonawca studium tj. konsorcjum firm
Energoporojekt-Katowice S.A. oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla, z którym
zosta³a podpisana umowa. Zakoñczenie prac nad studium planowane jest na grudzieñ
br. Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e ww. opracowanie nie bêdzie siê odnosi³o do
konkretnej instalacji. Zosta³o ono przewidziane jako wstêpne studium, które pozwoli
wybraæ potencjalne lokalizacje dla fabryki paliw syntetycznych, jak równie¿ technolo-
giê, rodzaj wêgla, czy sposoby finansowania inwestycji. Z aktualnie posiadanych przez
Ministerstwo Gospodarki danych wynika, ¿e przy uwzglêdnieniu pe³nych op³at za
emisjê CO2 zak³ady produkcji paliw p³ynnych z wêgla trac¹ na ogó³ uzasadnienie
ekonomiczne, szczególnie ¿e w procesie zgazowania wêgla emisja CO2 jest wiêksza ni¿
przy tradycyjnym spalaniu. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w samym procesie zgazowa-
nia wychwytywanie CO2 jest znacznie u³atwione. Powy¿sze zagadnienie bêdzie równie¿
analizowane w ramach studium wykonalnoœci.

Dzia³ania zwi¹zane z wdro¿eniem technologii zgazowania wêgla zosta³y ju¿ podjête
przez zak³ady azotowe w Pu³awach i Kêdzierzynie KoŸlu. Projekt zgazowania wêgla jest
jednym z wa¿niejszych projektów ujêtych w nowej Strategii biznesowej Zak³adów Azo-
towych „Pu³awy” na lata 2007–2017. Na pocz¹tku 2007 r. zosta³o przygotowane wstêp-
ne studium techniczno-ekonomiczne instalacji do produkcji gazu syntezowego,
z którego by³by separowany wodór do produkcji nawozów sztucznych. Ponadto ZA
„Pu³awy” i Lubelski Wêgiel „Bogdanka” podpisa³y list intencyjny w tej sprawie. ZA „Pu-
³awy” podpisa³y umowê na przygotowanie studium wykonalnoœci projektu zgazowania
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wêgla. Kontrakt zosta³ zawarty z amerykañsk¹ firm¹ Bechtel. Natomiast Zak³ady Azotowe
Kêdzierzyn oraz Po³udniowy Koncern Energetyczny zleci³y Energoprojektowi-Katowice
oraz Instytutowi Chemicznej Przeróbki Wêgla przygotowanie wstêpnego studium
techniczno-ekonomicznego elektrowni poligeneracyjnej, w której obok energii elektrycz-
nej produkowano by tak¿e „ciep³o technologiczne” dla ZAK oraz gaz syntezowy do
produkcji metanolu.

Uprzejmie informujê, ¿e w Ministerstwie Gospodarki opracowywana jest Polityka
Energetyczna Polski – Strategia do roku 2030. Celem polityki pañstwa w stosunku do
sektora górnictwa wêgla jest racjonalne i efektywne gospodarowanie z³o¿ami wêgla
znajduj¹cymi siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka energetyczna pañ-
stwa zak³ada wykorzystanie wêgla jako g³ównego paliwa dla elektroenergetyki w celu
zagwarantowania odpowiedniego stopnia bezpieczeñstwa energetycznego kraju. Do
dzia³añ na rzecz realizacji celów polityki energetycznej w obszarze wêgla nale¿¹ miêdzy
innymi: identyfikacja z³ó¿ strategicznych oraz ich ochrona w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego, wspieranie prac badawczych i rozwojowych nad technologiami wy-
korzystania wêgla do produkcji paliw p³ynnych i gazowych, pozyskiwania czystej
energii z wêgla oraz wêglowych ogniw paliwowych. Cele polityki energetycznej w zakre-
sie gazu jako paliwa to miêdzy innymi podjêcie dzia³añ w kierunku pozyskania gazu
z wykorzystaniem technologii zgazowania wêgla.

Dzisiaj rola wêgla kamiennego w energetyce jest niepodwa¿alna. Przesz³o 55%
energii elektrycznej produkowane jest z wêgla kamiennego. Prowadzone s¹ badania
nad innymi przemys³owymi sposobami wykorzystania wêgla. W tym kontekœcie pragnê
zauwa¿yæ, ¿e teza jakoby planowana by³a wyprzeda¿ polskich kopalñ jest nies³uszna.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Marcin Korolec
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Niebawem zostanie ratyfikowana przez prezydenta RP Europejska karta
jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych, sporz¹dzona w Strasburgu
dnia 5 listopada 1992 r. Uchwa³a w sprawie ustawy o ratyfikacji zosta³a
uchwalona przez Sejm i Senat w lipcu bie¿¹cego roku. Polska potwierdzi
zatem wiele zobowi¹zañ przyjêtych we wczeœniej uchwalonych
i wprowadzonych w ¿ycie ustawach.

Za jeden z jêzyków mniejszoœciowych w Polsce uznano jêzyk niemiecki,
mimo ¿e w Niemczech w wykazie jêzyków mniejszoœciowych nie znajduje siê
jêzyk polski. Pragnê zaznaczyæ, ¿e mniejszoœæ niemiecka w Polsce stanowi
bardziej nik³¹ liczebnie grupê ni¿ mniejszoœæ polska przebywaj¹ca
w Niemczech (oko³o dwóch milionów).

Ze wzglêdu na zasadê wzajemnoœci pragnê zapytaæ, czy w tej sytuacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjê³o dzia³ania w kierunku uznania
jêzyka polskiego w Niemczech za mniejszoœciowy, a jeœli nie, to kiedy to
uczyni. Rodziny polskie mieszkaj¹ce w Niemczech maj¹ w tej kwestii
sytuacjê nieporównywalnie gorsz¹ ni¿ rodziny niemieckie w Polsce.
Uprzejmie wnoszê o zadbanie o te podstawowe prawa cz³owieka dla
Polaków ¿yj¹cych w tak wa¿nym, s¹siednim kraju.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹ na

17. posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia br. (pismo nr BPS/DSK-043-812/08 z dnia
13 sierpnia 2008 r.) dotycz¹ce statusu jêzyka polskiego w Niemczech poni¿ej przedsta-
wiam stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ratyfikacja przez Polskê Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszo-
œciowych nie jest zwi¹zana z polityk¹ i dzia³aniami w³adz innych pañstw. Wynika ona
natomiast z istoty polityki Rzeczypospolitej Polskiej ukierunkowanej na wychodzenie
naprzeciw potrzebom cz³onków mniejszoœci narodowych, bêd¹cych jednoczeœnie oby-
watelami RP. Zasada wzajemnoœci nigdy nie by³a przez rz¹d RP stosowana – prawa
cz³onków mniejszoœci narodowych w Polsce nie mog¹ bowiem wynikaæ z postêpowania
lub zaniechañ innych pañstw, lecz z tego, ¿e s¹ oni obywatelami demokratycznego
pañstwa.

Jêzyk danej grupy mo¿e byæ uznany za jêzyk mniejszoœciowy jedynie moc¹ decyzji
w³adz niemieckich. Podejmuj¹c takie decyzje rz¹d RFN kierowa³ siê kryteriami uwzglêdnio-
nymi w Karcie, takimi miêdzy innymi jak tradycja u¿ywania jêzyka na danym tery-
torium, posiadanie obywatelstwa niemieckiego przez osoby u¿ywaj¹ce danego jêzyka,
a tak¿e niemo¿noœæ zastosowania Karty wobec jêzyków migrantów. Wychodz¹c z ta-
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kich za³o¿eñ status jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych otrzyma³y jedynie na-
stêpuj¹ce jêzyki: pó³nocnofryzyjski, duñski, górnoserbski, dolnoserbski, romski,
niskoniemiecki, fryzyjski, saterlandzki. Bior¹c pod uwagê wymienione zapisy Karty,
szansê na zakwalifikowanie jêzyka polskiego do kategorii mniejszoœciowych s¹, w opi-
nii Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, bardzo znikome.

Z tego powodu dzia³ania rz¹du skupiaj¹ siê na realizacji praw grupy polskiej
w Niemczech zapisanych w Traktacie z 1991 r. Mimo i¿ nie zosta³a ona uznana za mniej-
szoœæ narodow¹, to jednak stosuj¹ siê do niej, w okreœlonym w polsko-niemieckim
Traktacie o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy z 17 czerwca 1991 r. zakresie,
normy dotycz¹ce mniejszoœci narodowych. Ponadto Ministrowie Spraw Zagranicznych
RP i RFN wymienili listy stanowi¹ce za³¹cznik do Traktatu, zawieraj¹ce stwierdzenia,
¿e rz¹d RFN podejmie starania celem skorzystania z praw i mo¿liwoœci wymienionych
w artyku³ach 20 i 21 przez te osoby polskiego pochodzenia, jêzyka i kultury, które nie
s¹ objête postanowieniami Traktatu. W praktyce sformu³owanie to odnosi siê do prze-
bywaj¹cych w RFN obywateli polskich posiadaj¹cych, zgodnie z prawem niemieckim,
status cudzoziemców.

W sytuacji, gdy nie ma mo¿liwoœci uzyskania przez Polaków w Niemczech statusu
mniejszoœci narodowej, dzia³ania w³adz RP koncentruj¹ siê na dwóch nastêpuj¹cych
priorytetach:

– nauczaniu jêzyka polskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera wszelkie
inicjatywy, których celem jest zwiêkszenie oferty edukacyjnej dla niemieckiej Polonii.
Tworzenie za granic¹ szkó³ realizuj¹cych polski program nauczania le¿y natomiast
w gestii Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obecnie w RFN nauka jêzyka polskiego
prowadzona jest w dwóch formach: w ramach systemu edukacji publicznej oraz po-
przez organizacje i stowarzyszenia;

– obronie interesów obywateli RP mieszkaj¹cych w RFN, w tym dzieci z ma³¿eñstw
mieszanych. Sprawy zwi¹zane z konfliktami rodzinnymi ma³¿eñstw polsko-niemieckich
i sposoby ich rozwi¹zywania by³y omawiane w listopadzie 2007 r. w Federalnym Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci w Berlinie. W czasie spotkania uzgodniono, ¿e powstanie li-
sta polskojêzycznych adwokatów, mediatorów, psychologów i t³umaczy mieszkaj¹cych
na terenie Niemiec, którzy bêd¹ s³u¿yæ pomoc¹ przy rozwi¹zywaniu polsko-niemieckich
konfliktów rodzinnych. W lipcu br. Ambasada RP w Berlinie przekaza³a tak¹ listê do
Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwoœci w Berlinie. Lista ta ma byæ rozpowszechnio-
na wœród wszystkich Urzêdów do Spraw M³odzie¿y i jest równie¿ dostêpna we wszyst-
kich polskich placówkach konsularnych na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz
na stronie internetowej Ambasady RP w Berlinie.

Chcia³bym ponadto poinformowaæ, ¿e w najbli¿szym czasie sfinalizowane zostan¹
dwie niezwykle wa¿ne dla Polaków w RFN inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP. Pierwsz¹ z nich bêdzie, organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej w paŸdzierniku, wizyta w Polsce ministrów oœwiaty kilku landów niemieckich,
w kompetencjach których znajduje siê kwestia nauczania jêzyka polskiego jako ojczy-
stego w szko³ach publicznych. Wkrótce potem w Berlinie zaplanowane s¹ konsultacje
polsko-niemieckie, których wiod¹cym tematem ma byæ problematyka Polonii w RFN,
ze szczególnym uwzglêdnieniem kwestii nauczania jêzyka polskiego. W opinii Minister-
stwa Spraw Zagranicznych realizacja obu tych inicjatyw powinna byæ istotnym kro-
kiem naprzód w dzia³aniach na rzecz zaspokojenia potrzeb œrodowiska polskiego
w Niemczech w zakresie nauczania jêzyka polskiego.

Z wyrazami szacunku
z up.
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Matka chorego na ciê¿k¹ hemofiliê dziecka, zaniepokojona obecn¹
sytuacj¹ dzieci chorych na hemofiliê w Polsce, zwróci³a siê z apelem
o podjêcie dzia³añ w zwi¹zku z wydarzeniami, które maj¹ miejsce
w ostatnich dniach.

Jest to mama piêcioletniego ch³opca chorego na ciê¿k¹ postaæ hemofilii,
dlatego te¿ sytuacja pacjentów, zw³aszcza tych najm³odszych, nie jest jej
obojêtna. Podobnie jak wiêkszoœæ rodziców, pragnie ona, aby jej dziecko
mia³o dostêp do najlepszych terapii. Od kilku miesiêcy z uwag¹ i nadziej¹
œledzi starania chorych o poprawê leczenia hemofilii w naszym kraju. By³a
przekonana, ¿e pani minister wprowadzi od sierpnia bie¿¹cego roku, zgodnie
z medialn¹ obietnic¹, leczenie profilaktyczne dzieci w Polsce.

Niestety, w dniu 23 lipca bie¿¹cego roku dotar³y do niej informacje
o wynikach przetargu na dostawê czynnika krzepniêcia. Ministerstwo
Zdrowia prawdopodobnie wybra³o leki osoczopochodne, choæ mog³o kupiæ
o wiele bezpieczniejsze leki rekombinowane w ni¿szej cenie (prawdopodobnie
a¿ o 40% taniej!).

Taka sytuacja jest dla rodziców dzieci kompletnie niezrozumia³a, trudna
do przyjêcia i niemo¿liwa do uzasadnienia. Pytaj¹, dlaczego pañstwo polskie
wydaje dodatkowe 10 milionów z³ na preparaty gorszej jakoœci. Rezygnuj¹
z nich kolejne pañstwa Europy, takie jak Wêgry, a nawet Bu³garia!
Stosowanie leków osoczopochodnych nie jest zalecane w ¿adnym kraju Unii
Europejskiej!

W przekonaniu wspomnianej matki decyzja Ministerstwa Zdrowia jest
dzia³aniem na szkodê chorych dzieci. Jej zdaniem dostêp do czynnika
rekombinowanego daje stuprocentow¹ gwarancjê ich bezpieczeñstwa. Za
zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿na zrealizowaæ inne nagl¹ce potrzeby
pacjentów, takie jak na przyk³ad leczenie powik³añ hemofilii, wprowadzenie
terapii dla dzieci z inhibitorem czy te¿ zapewniæ kolejne dostawy
odpowiednich czynników krzepniêcia.

W tej sytuacji zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie
kwestii zwi¹zanych z ostatnimi zrealizowanymi przetargami dotycz¹cymi
leczenia dzieci z hemofili¹ oraz o podjêcie odpowiednich dzia³añ wzglêdem
dzieci chorych na hemofiliê, aby uchroniæ je przed utrat¹ zdrowia, a nawet
¿ycia.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pani Senator Janiny Fetliñskiej, z³o¿onego w dniu

7 sierpnia 2008 roku, podczas 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, prze-
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kazanego przy piœmie BPS/DSK-043-816/08, z dnia 13 sierpnia 2008 roku, uprzejmie
wyjaœniam, co nastêpuje.

Wszyscy pacjenci, którzy zostan¹ w³¹czeni do programu profilaktycznego pn.: „Za-
pobieganie krwawieniom u dzieci chorych na hemofilia A i B” bêd¹ otrzymywali mo¿li-
wie najlepsze produkty lecznicze tj. bezpieczne, wytworzone zgodnie z najnowsz¹
wiedz¹ medyczn¹ i postêpem technologicznym.

Przy wyborze oferty zdecydowano siê na wybór preparatów osoczopochodnych,
gdy¿ ¿adna z ofert w zakresie dostarczenia czynników rekombinowanych nie gwaranto-
wa³a dostarczenia iloœci zapotrzebowanej przez wnioskodawcê do koñca roku 2008.
Ponadto, oferta w zakresie dostarczenia czynników rekombinowanych odnosi³a siê tyl-
ko do czynników I generacji, których stabilizator produktów stanowi albumina ludzka.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e przeciwko stosowaniu czynników krzepniêcia uzyskiwa-
nych z osocza, wysuwany jest przez firmy farmaceutyczne dostarczaj¹ce czynniki re-
kombinowane argument rzekomego nara¿enia chorych na ryzyko zaka¿enia. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e odnosi siê to do preparatów uzyskiwanych przed wielu laty w Stanach
Zjednoczonych. Wówczas nieznane by³y nowoczesne metody detekcji wirusów przy
u¿yciu biologii molekularnej oraz procedury inaktywacji wirusów. Nie ma ¿adnych do-
wodów na to, ¿e obecne technologie s¹ nieskuteczne w zakresie eliminacji wirusów
oraz brak jest doniesieñ, ¿e wspó³czesne czynniki osoczopochodne spowodowa³y jakie-
kolwiek zaka¿enia.

Obecne technologie frakcjonowania osocza, inaktywacji i eliminacji wirusów s¹ rów-
nie nowoczesne, co technologia produkcji czynników rekombinowanych. Ponadto, je-
¿eli poruszymy problem hipotetycznych czynników infekcyjnych, które jeszcze nie zo-
sta³y odkryte to mog¹ one byæ równie¿ obecne w preparatach rekombinowanych, które
uzyskuje siê metodami biologicznymi, a wiêc takimi, gdzie w procesie technologicz-
nym wykorzystywane s¹ ¿ywe organizmy, których z³o¿onoœæ nie jest w dalszym ci¹gu
poznana.

Ostatecznym argumentem przemawiaj¹cym jednak za zakupem w ca³oœci czynni-
ków osoczopochodnych by³y ostatnio opublikowane wyniki kilku badañ, na które po-
wo³uje siê równie¿ Krajowy Konsultant w dziedzinie Hematologii Klinicznej, wskazuj¹
na to, ¿e czynniki rekombinowane w wiêkszym stopniu ni¿ uzyskiwane z osocza indu-
kuj¹ procesy odpornoœciowe, które je inaktywuj¹, a wiêc mog¹ byæ w tym aspekcie gor-
sze od czynników uzyskiwanych z osocza.

Ponadto, nale¿y zaznaczyæ, ¿e jedynie w produkcji czynników rekombinowanych
III generacji nie stosuje siê bia³ek osocza ludzkiego lub zwierzêcego i powinny byæ roz-
wa¿ane w aspekcie ewentualnego wdro¿enia do terapii chorych na hemofiliê, jednak¿e
ich cena rynkowa jest kilkukrotnie wy¿sza od czynników osoczopochodnych, a takie
produkty lecznicze nie zosta³y zaoferowane w trakcie postêpowania przetargowego.

Jednoczeœnie informujê Pana Marsza³ka, i¿ w trosce o zapewnienie chorym na he-
mofiliê i pokrewne skazy krwotoczne opieki na poziomie standardów europejskich, Za-
rz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie powo³ania Zespo³u
ds. opracowania standardu kompleksowej opieki nad chorymi na hemofiliê i pokrewne
skazy krwotoczne oraz sposobu i zasad finansowania zaopatrzenia w czynniki krzep-
niêcia, zosta³a powo³ana grupa specjalistów, celem opracowania szczegó³owych roz-
wi¹zañ w zakresie leczenia chorych na hemofiliê i inne skazy krwotoczne, w tym
równie¿ szerszego wprowadzenia dla tej grupy pacjentów czynników rekombinowa-
nych.

Do zadañ zespo³u zgodnie z zarz¹dzeniem nale¿y:
– opracowanie struktur systemu kompleksowej opieki nad chorymi na hemofiliê

i pokrewne skazy krwotoczne,
– okreœlenie warunków jakie powinny spe³niaæ placówki prowadz¹ce leczenie cho-

rych na hemofilie i pokrewne skazy krwotoczne,
– opracowanie zakresu opieki w oœrodkach prowadz¹cych leczenie u chorych na

hemofiliê i pokrewne skazy krwotoczne,
– opracowanie szczegó³owych zasad opieki szpitalnej, ambulatoryjnej i domowej

u chorych na hemofiliê i pokrewne skazy krwotoczne,
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– opracowanie propozycji sposobu realnego – zgodnego z rzeczywistymi kosztami –
sposobu finansowania leczenia chorych na hemofiliê i pokrewne skazy krwotoczne,

– opracowanie harmonogramu i norm w zakresie wprowadzenia procedur profilak-
tyki pierwotnej,

– opracowanie zasad ewentualnego szerszego wprowadzenia czynników rekombi-
nowanych dla chorych na hemofiliê i pokrewne skazy krwotoczne,

– opracowania zasad dystrybucji czynników krzepniêcia.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Wiele stowarzyszeñ i organizacji zrzeszaj¹cych osoby cierpi¹ce na
schorzenia reumatyczne – a jest to oko³o dziewiêciu milionów osób –
zaniepokojonych obecn¹ sytuacj¹ w ochronie zdrowia zwróci³o siê do mnie
z proœb¹ o podjêcie dzia³añ w zwi¹zku z unikaniem przez osoby
odpowiedzialne za kszta³t polityki zdrowotnej podejmowania decyzji
i inicjowania rozwi¹zañ w sprawie dostêpu do skutecznych i nowoczesnych
terapii osób chorych na choroby reumatyczne.

Na choroby reumatyczne cierpi co pi¹ty Polak. Wbrew obiegowym
opiniom, choroby reumatyczne dotykaj¹ nie tylko ludzi starszych, ale
równie¿ dzieci i osoby m³ode, czynne zawodowo. Ka¿dej z tych osób grozi
niepe³nosprawnoœæ, a nieraz te¿ przedwczesna œmieræ. Wiele z nich cierpi
z powodu przewlek³ego bólu.

Schorzenia reumatyczne to oko³o trzystu ró¿nych chorób atakuj¹cych
stawy, narz¹dy wewnêtrzne oraz oczy. Dok³adne przyczyny ich
powstawania nie s¹ do koñca poznane. Czêœæ jest spowodowana
nieprawid³ow¹ odpowiedzi¹ chorego uk³adu odpornoœciowego – s¹ to tak
zwane choroby autoimmunologiczne. Choroby te ró¿ni¹ siê objawami
i przebiegiem.

Choroby reumatyczne maj¹ charakter cywilizacyjny. Chorych przybywa.
Wed³ug badañ przeprowadzonych na Uniwersytecie Harvarda w Bostonie w
USA w ci¹gu najbli¿szego dwudziestolecia liczba zgonów spowodowanych
chorobami reumatycznymi mo¿e wzrosn¹æ nawet o 40%. Z prognozy tej
wynika, ¿e na mniej wiêcej sto osiemdziesi¹t milionów zgonów w 2020 r. piêæ
i pó³ miliona bêdzie spowodowanych reumatycznymi chorobami narz¹dów
ruchu i bêd¹ one stanowiæ jedn¹ z dziesiêciu najczêstszych przyczyn œmierci.

Problem chorób reumatycznych ma charakter zarówno spo³eczny, jak
i ekonomiczny. Choroby reumatyczne s¹ jedn¹ z g³ównych przyczyn
orzekania o niezdolnoœci do pracy oraz przyznawania rent z powodu
narastaj¹cej niepe³nosprawnoœci. Liczba osób niepe³nosprawnych
z przyznan¹ rent¹ inwalidzk¹ z powodu chorób reumatycznych wynosi
w Polsce ponad pó³tora miliona. Przyczyn¹ a¿ 18% hospitalizacji s¹
schorzenia reumatyczne. Wed³ug Europejskiej Komisji do spraw
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, dolegliwoœci miêœniowo-szkieletowe
stanowi¹ przyczynê 40–50% absencji chorobowych w pracy, co prowadzi
do utraty co roku od 0,5 do 2% dochodu narodowego brutto.

Standardowe leczenie leczy jedynie objawy choroby, ale nie zatrzymuje
jej postêpu.

Jednak choroby reumatyczne nie musz¹ oznaczaæ koñca aktywnoœci
zawodowej i spo³ecznej, nie musz¹ prowadziæ do spo³ecznego
wykluczenia. Wspó³czesna medycyna mo¿e leczyæ choroby reumatyczne,
nie dopuszczaj¹c do trwa³ego inwalidztwa. Leki najnowszej generacji,
tak zwane leki biologiczne, dziêki swojemu mechanizmowi dzia³ania
powoduj¹ zatrzymanie procesu zapalnego stawów. W ten sposób proces
chorobowy ca³ego organizmu zostaje zatrzymany, tym samym nie
dopuszcza siê do inwalidztwa. Nowoczesne leczenie biologiczne
przywracaj¹ce chorych do normalnego ¿ycia i pracy jest obiektywnie
doœæ kosztowne. Jednak po analizie kosztów ekonomicznych
i spo³ecznych, ponoszonych w zwi¹zku z absencj¹ w pracy osób
cierpi¹cych na choroby reumatyczne i ich niezdolnoœci¹ do pracy w tak
zwanym wieku produkcyjnym, nasuwa siê prosty wniosek: zysk
wynikaj¹cy z szybkiej diagnozy i skutecznego leczenia tej grupy
pacjentów jest nie do przecenienia dla ich satysfakcji osobistej, ale
przede wszystkim ze wzglêdu na ekonomiczne i spo³eczne aspekty
funkcjonowania pañstwa.

Niestety, dostêpnoœæ leczenia biologicznego w Polsce jest niewspó³mierna
do potrzeb i znacznie mniejsza w porównaniu z jego dostêpnoœci¹ w starych,
jak i nowych krajach Unii Europejskiej. W 2007 r. dostêp do terapii
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biologicznych w Polsce mia³o tylko oko³o tysi¹ca osób. Tymczasem a¿ dziesiêæ
tysiêcy chorych kwalifikuje siê do tego leczenia.

Grupa cz³onków Parlamentu Europejskiego z³o¿y³a w 2005 r.
deklaracjê nr 41 dotycz¹c¹ chorób reumatycznych. Autorzy deklaracji
wezwali w niej Komisjê Europejsk¹ do nadania problemowi chorób
reumatycznych charakteru priorytetowego. W dniu 5 paŸdziernika 2005 r.
pod deklaracj¹ podpisa³o siê czterystu szeœciu europos³ów. Z piêædziesiêciu
czterech polskich deputowanych podpisy z³o¿y³o czterdziestu piêciu.
W dniu 1 czerwca 2006 r. Parlament Europejski przyj¹³ dokument,
w którym choroby reumatyczne uzyska³y status równy innym ciê¿kim
chorobom, co pozwala miêdzy innymi na uzyskanie wyodrêbnionych
funduszy ze œrodków Unii Europejskiej na badania w dziedzinie
reumatologii.

Tymczasem w Polsce chorzy nie s¹ leczeni skutecznymi metodami,
dlatego ¿e w bud¿ecie brakuje pieniêdzy na nowoczesne i skuteczne leki.

Pani Minister, w imieniu chorych na choroby reumatyczne proszê
o odpowiedŸ na pytanie: kiedy w Polsce choroby reumatyczne zostan¹
uznane za powa¿ny problem spo³eczny?

Istnieje pilna potrzeba opracowania i wdro¿enia narodowego programu
walki z tymi chorobami.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.08.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senator Janinê Fetliñsk¹ na posiedze-

niu Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r., przekazanym przy piœmie z dnia 13 sierpnia br.,
znak BPS/DSK-043-816/08, w sprawie wdro¿enia Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Reumatycznych, uprzejmie informujê, ¿e leczenie osób ze schorzeniami reu-
matologicznymi prowadzone jest w szczególnoœci w ramach ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej oraz leczenia szpitalnego w przypadku, gdy cel leczenia nie mo¿e byæ
osi¹gniêty poprzez leczenie ambulatoryjne – zw³aszcza w okresie zaostrzenia choroby.

Z informacji uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika, ¿e przedmioto-
wy zakres tych œwiadczeñ reguluj¹ nastêpuj¹ce zarz¹dzenia Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia:

Þ nr 32/2008/DSOZ z 11 czerwca 2008 r. w sprawie okreœlenia warunków zawiera-
nia i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, ze zm.,

Þ nr 36/2008/DGL z 19 czerwca 2008 w sprawie okreœlenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie – terapeutyczne progra-
my zdrowotne, ze zm.

Podawanie leków biologicznych prowadzone jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia
– w zakresie programu zdrowotnego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów
i m³odzieñczego idiomatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” przy u¿y-
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ciu jednego z nastêpuj¹cych leków biologicznych: adalimumab, etanercept, infliximab,
rytuksymab, leflunomid.

Udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych w ramach programu odbywa siê zarówno w try-
bie hospitalizacji, jak i ambulatoryjnym. Kwalifikacja do leczenia biologicznego i jego
weryfikacja prowadzona jest przez Zespó³ Koordynacyjny, zgodnie z za³¹cznikiem nr 31
do zarz¹dzenia Prezesa NFZ nr 36/2008/DGL.

Ponadto, maj¹c na wzglêdzie dostêpnoœæ pacjentów z chorobami reumatycznymi,
takimi jak: zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa, czy ³uszczycowe zapalenie
stawów do terapii lekami biologicznymi, uprzejmie informujê, ¿e zastosowanie etaner-
ceptu, infliksimabu, adalimabu – jako nowe technologie medyczne przekazane zosta³y
do Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, wyra¿am jednoczeœnie nadziejê, ¿e po uzyskaniu reko-
mendacji odnoœnie zasadnoœci finansowania powy¿szych technologii lêkowych, mo¿li-
we bêdzie podjêcie decyzji o utworzeniu nowych programów terapeutycznych.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
oraz do rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Andrzeja Ksi¹¿ka

Pani Minister! Magnificencjo, Panie Rektorze!
Mieszkañcy i pracownicy hoteli pracowniczych nale¿¹cych do

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zlokalizowanych przy ulicy
Hirszfelda 2 i 2a, zaniepokojeni swoj¹ aktualn¹ sytuacj¹ bytow¹, zwrócili siê
do mnie z proœb¹ o pomoc w zwi¹zku z wypowiedzeniem im mieszkañ
w mieszkaniach hotelowych.

W zwi¹zku z decyzj¹ w³aœciciela hoteli, JM Rektora Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 Zak³ad
Us³ug Niemedycznych w Lublinie wyda³ w dniu 11 kwietnia 2008 r.
komunikat, w którym poinformowa³, i¿ zosta³ zobowi¹zany do
wykwaterowania mieszkañców dwóch budynków hotelowych przy ulicy
Hirszfelda 2 i 2a. W tej sytuacji mieszkañcy otrzymali wypowiedzenia
zawartych umów najmu.

Komunikat ten wywo³a³ szok u mieszkañców hoteli. Zdecydowana
wiêkszoœæ z nich to personel medyczny lubelskich szpitali ze œrednim
wykszta³ceniem, ze sta¿em pracy od szesnastu do dwudziestu piêciu lat,
a tak¿e pracownicy uczelni oraz personel innych lubelskich ZOZ, osoby,
których ¿ycie nie tylko zawodowe, ale te¿ rodzinne od lat zwi¹zane jest z tym
miejscem zamieszkania. Wiêkszoœæ z nich to osoby, których zarobki nie
pozwalaj¹ na wynajêcie stancji, s¹ to miêdzy innymi pielêgniarki, które
przyjecha³y do pracy w Lublinie z terenu ca³ego województwa, w hotelu
mieszkaj¹ od kilku lat i ¿yj¹ w pokojach z ma³ymi dzieæmi i mê¿ami.
W ostatnim okresie mieszkañców tych hoteli dotknê³y wysokie podwy¿ki
op³at hotelowych, a w œlad za nimi informacje o zamiarze ca³kowitej
likwidacji hoteli. Czêsto ca³e ich ¿ycie zwi¹zane by³o z prac¹ dla szpitali
i uczelni.

Obydwa budynki stanowi¹ w³asnoœæ uniwersytetu i przez wiele lat
oddane by³y szpitalowi klinicznemu w u¿yczenie w celu zaspokojenia potrzeb
statutowych SPSK nr 4 w Lublinie. Budynki od zawsze mia³y status hoteli ze
wszystkimi wynikaj¹cymi z tego skutkami prawnymi. Dynamiczny
w ostatnim okresie rozwój uniwersytetu, przejawiaj¹cy siê miêdzy innymi
wzrostem liczby studentów na I Wydziale Lekarskim z Oddzia³em
Stomatologicznym, II Wydziale Lekarskim z Oddzia³em Anglojêzycznym,
Wydziale Farmaceutycznym z Oddzia³em Analityki Medycznej oraz Wydziale
Pielêgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, determinuje w³adze uczelni w dzia³aniach
zmierzaj¹cych do zapewnienia blisko szeœciu tysi¹com studentów bazy
dydaktycznej godnej uniwersytetu. Wszystkim mieszkañcom hoteli by³ i jest
znany stan prawny nieruchomoœci oraz czasowy charakter prawa ich
pobytu.

Powy¿sze wzglêdy przes¹dzaj¹ o zasadnoœci podjêtych przez w³adze
uniwersytetu dzia³añ i s¹ zgodne z prawem. Uniwersytet, korzystaj¹c
z przys³uguj¹cego mu prawa, zastosowa³ w stosunku do bior¹cego hotele do
u¿ywania SPSK nr 4 w Lublinie najd³u¿szy, szeœciomiesiêczny termin
wypowiedzenia umowy.

Szanowna Pani Minister! Magnificencjo, Panie Rektorze! W powy¿szej
sytuacji, mimo i¿ od strony prawnej mieszkañcy nie maj¹ ¿adnych praw do
tego, aby nadal mieszkaæ w hotelach, jako wieloletni pracownicy szpitala czy
uczelni powinni znaleŸæ zrozumienie i pomoc. Osobom tym grozi wrêcz
bezdomnoœæ po wieloletniej pracy na rzecz lubelskich chorych. Nie maj¹
szans na zakup w³asnych mieszkañ. Niektórzy z nich rozpoczêli nawet
budowê domów, ale od kilku lat borykaj¹ siê z jej ukoñczeniem z powodu
braku œrodków.

Uprzejmie proszê o przeanalizowanie problemu i podjêcie próby
znalezienia humanitarnego wyjœcia z tej jak¿e trudnej sytuacji ¿yciowej
najubo¿szej grupy pracowniczej: personelu medycznego szpitali i uczelni
medycznej, osób, których pensje nie pozwalaj¹ ani na wynajêcie, ani na

44 17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r.



zakup mieszkañ na wolnym rynku. Czy istniej¹ mo¿liwoœci udzielenia tym
osobom po¿yczki na dokoñczenie budowy lub zakup mieszkania przez
rodzime zak³ady pracy? A mo¿e znajd¹ siê inne formy humanitarnego
wyjœcia z tej dramatycznej dla tych zdesperowanych pracowników ochrony
zdrowia sytuacji?

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2008.09.10

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pani Senator Janiny Fetliñskiej z³o¿one na posie-

dzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 sierpnia 2008 r., przekazujê na rêce
Pana Marsza³ka poni¿sz¹ informacjê:

Jak to zauwa¿a Pani Senator, decyzja W³adz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
w sprawie wykwaterowania mieszkañców hotelu przy ul. Hirszfelda 2 i 2a zajmowane-
go przez œredni personel medyczny lubelskich szpitali (nie tylko szpitali klinicznych)
i przeznaczenie tych budynków na akademiki jest zasadna i zgodna z prawem z punktu
widzenia podstawowego i ustawowego zadania uczelni, którym jest dydaktyka i zabez-
pieczenie bazy na jej realizacjê.

Patrz¹c na problem, z punktu widzenia interesu spo³ecznego nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e trudne warunki materialne i zwi¹zane z tym problemy bytowe dotycz¹ równie¿ pew-
nej grupy studentów i brak miejsc w akademikach ma bezpoœredni wp³yw na mo¿li-
woœæ realizowania przez nich studiów, a w konsekwencji na liczbê m³odej kadry
pracowników medycznych.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e jak wynika z oœwiadczenia Prorektora ds.
Kszta³cenia – Prof. Jacka Roliñskiego, nie s¹ w pe³ni zasadne dramatyczne wypowiedzi
formu³owane przez 20% lokatorów, którzy pozostali budynkach, jako ¿e W³adze Uczel-
ni jeszcze przez rok nie zamierzaj¹ podejmowaæ wobec tych osób œrodków prawnych
zmierzaj¹cych do eksmisji i bêd¹ mogli oni korzystaæ z zajmowanych lokali.

Natomiast zapewnienie osobom, o których mowa, œrodków na zakup mieszkañ
z po¿yczek udzielanych przez Uczelniê nie jest mo¿liwe z uwagi na szczup³oœæ œrodków
jakimi Uniwersytet dysponuje na fundusz socjalny.

Przedk³adaj¹c powy¿sze, pragnê zapewniæ, ¿e jakkolwiek rozwi¹zanie problemu nie
nale¿y wprost do kompetencji Urzêdu Ministra czy Uczelni, podejmowane bêd¹ wszel-
kie mo¿liwe dzia³ania w tym zakresie.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Za³¹cznik

Pismo
REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W LUBLINIE

Warszawa, 2 wrzeœnia 2008 r.

Szanowny Pan
Roman Danielewicz
Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego
Ministerstwo Zdrowia

Szanowny Panie Dyrektorze!
W odpowiedzi na pismo, w którym wnioskuje Pan o przedstawienie stanowiska

Uniwersytetu w sprawie hoteli pracowniczych, bêd¹cych przedmiotem oœwiadczenia
z³o¿onego przez Senator Janinê Fetliñsk¹ na 17. posiedzeniu Senatu, w dniu 7 sierpnia
2008, uprzejmie informujê, co nastêpuje:

Potwierdzam, i¿ dzia³ania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zgodne s¹ z obo-
wi¹zuj¹cym prawem, co akcentuje w swoim oœwiadczeniu Pani Senator Janina Fetliñ-
ska. Odnosz¹c siê do wniosku o podjêcie próby znalezienia humanitarnego wyjœcia
z „trudnej sytuacji ¿yciowej najubo¿szej grupy pracowniczej: personelu medycznego
szpitali – osób, których pensje nie pozwalaj¹ na wynajêcie ani na zakup mieszkañ na
wolnym rynku”, pozwalam sobie stwierdziæ, ze rozwi¹zania takie realizuj¹ W³adze Uni-
wersytetu.

Analiza stanu faktycznego, na dzieñ sporz¹dzenia niniejszego pisma pozwala
stwierdziæ, ¿e nie istniej¹ ¿adne okolicznoœci uzasadniaj¹ce dramatyczne wypowiedzi
dotycz¹ce zagro¿enia bytu personelu medycznego, zamieszkuj¹cego dotychczas hotele
pracownicze. Zmiana przeznaczenia budynków hotelowych na akademiki, jak równie¿
dokonane wypowiedzenia spowodowa³y, ¿e pokoje hotelowe opuœci³o blisko 80% loka-
torów. Wobec osób, które nadal pozostaj¹ w budynkach, W³adze Uczelni nie zamierzaj¹
stosowaæ œrodków prawnych, zmierzaj¹cych do eksmisji. Mieszkañcy, którzy nie zale-
gaj¹ z czynszem, bêd¹ mogli jeszcze przez okres najbli¿szego roku korzystaæ z przed-
miotowych lokali, na warunkach zbli¿onych do dotychczasowych. W³adze
Uniwersytetu w miêdzyczasie bêd¹ podejmowaæ dzia³ania przywracaj¹ce zniszczonym
budynkom ich funkcjonalnoœæ i docelowo kwaterowaæ tam studentów, potrzebuj¹cych
wsparcia w okresie nauki.

Pozostaj¹c w przekonaniu, ¿e powy¿sze wyjaœnienia wyczerpi¹ zainteresowanie
problemem zmiany przeznaczenia hoteli pracowniczych, pozostajê z wyrazami sza-
cunku.

Z up. REKTORA
Prorektor ds. Kszta³cenia
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Jacek Roliñski
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Oœwiadczenie senatora Piotra G³owskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nawi¹zuj¹c do pism otrzymywanych od samorz¹dów w sprawie

bezpieczeñstwa stopnia wodnego we W³oc³awku i wyra¿anego w nich
zaniepokojenia jego stanem technicznym, zwracam siê z propozycj¹
zorganizowania spotkania informacyjnego dla przedstawicieli samorz¹dów
dotycz¹cego postêpu i kierunku prac zwi¹zanych z popraw¹ istniej¹cej
sytuacji.

Ze wzglêdu na du¿y szum informacyjny zwi¹zany z t¹ spraw¹ oraz
istnienie uzasadnionych i nieuzasadnionych lêków mieszkañców terenów
po³o¿onych poni¿ej W³oc³awka wydaje siê ze wszech miar celowe
systematyczne i wyczerpuj¹ce informowanie spo³eczeñstwa o pracach
prowadzonych w ministerstwie i podleg³ych mu urzêdach.

Z powa¿aniem
Piotr G³owski,
przewodnicz¹cy
Parlamentarnego Zespo³u
do spraw Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo znak: BPS/DSK-043-774/08 z dnia 13 sierpnia br. przeka-

zuj¹ce oœwiadczenie senatora Piotra G³owskiego w sprawie zorganizowania spotkania
informacyjnego dla przedstawicieli samorz¹dów przekazujê poni¿ej stanowisko w tej
sprawie.

Informacje dotycz¹ce postêpu i kierunku prac zwi¹zanych z popraw¹ bezpieczeñ-
stwa stopnia wodnego we W³oc³awku, podawane s¹ przedstawicielom mediów na bie-
¿¹co, zgodnie z obowi¹zkiem informowania spo³eczeñstwa o prowadzonych pracach.

Dodatkowo, w dniu 4 sierpnia razem z Pan Andrzejem Sadurskim, Prezesem Krajo-
wego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, odbyliœmy spotkanie z dziennikarzami, którzy mog-
li bezpoœrednio uzyskaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania.

Wed³ug posiadanych przeze mnie informacji, w ramach planowanych konsultacji
spo³ecznych, które poprzedz¹ wybór najlepszego wariantu, przewiduje siê równie¿
spotkanie z przedstawicielami samorz¹dów.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas dy¿uru senatorskiego zosta³y mi przekazane kserokopie czêœci

protoko³ów z rozprawy g³ównej tocz¹cej siê przeciwko panu Janowi K.
(œledztwo zosta³o umorzone w zwi¹zku ze stwierdzeniem, ¿e podejrzany nie
pope³ni³ zarzucanego mu czynu). W czasie rozprawy œwiadkowie opisywali
metody prowadzenia œledztwa przez prokuratora zajmuj¹cego siê powy¿sz¹
spraw¹.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o zapoznanie siê z tymi dokumentami,
które za³¹czam do niniejszego pisma, oraz o odpowiedŸ na pytanie, czy
zachowanie prokuratora podczas przes³uchañ i w trakcie prowadzenia
dochodzenia, które opisuj¹ œwiadkowie, jest zgodne z przepisami
obowi¹zuj¹cego prawa i czy s¹ to praktyki stosowane na co dzieñ przez
prokuratorów i policjê.

Jednoczeœnie proszê Pana Ministra o odpowiedŸ, czy w skierowanym do
mnie piœmie pana Jana K., bêd¹cym za³¹cznikiem nr 16 do niniejszego
oœwiadczenia, zosta³o zawarte zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstw
przez prokuratora Prokuratury Krajowej.

Z powa¿aniem

Maciej Grubski

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 26.08.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Macieja Grubskiego

podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 r., przekazane Ministrowi
Sprawiedliwoœci – Prokuratorowi Generalnemu przez Pana Marka Zió³kowskiego – Wice-
marsza³ka Senatu RP pismem z dnia 13 sierpnia 2008 r. o sygnaturze BPS/DSK-043-767/08,
uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.

Po zapoznaniu siê z treœci¹ przedmiotowego oœwiadczenia i dokonanej przez Biuro
Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, analizie materia³ów przekaza-
nych przez Pana Senatora Macieja Grubskiego uznano, i¿ informacje tam zawarte mo-
g¹ œwiadczyæ o zaistnieniu przestêpstw wyczerpuj¹cych miêdzy innymi dyspozycjê
art. 231 k.k.

W zwi¹zku z powy¿szym, dzia³aj¹c na podstawie § 105 ust. 4 Rozporz¹dzenia Mini-
stra Sprawiedliwoœci z dnia 27 sierpnia 2007 r., Regulaminu wewnêtrznego urzêdowa-
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nia powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 169, poz. 1189),
polecono Prokuratorowi Apelacyjnemu w Lublinie spowodowanie przeprowadzenia
procesowej weryfikacji tych informacji.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ przedmiotowe postêpowanie
pozostaje w zainteresowaniu Biura Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Kra-
jowej, które bêdzie monitorowa³o jego przebieg.

Z wyrazami szacunku
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Jerzy Szymañski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Jesteœmy bardzo zaniepokojeni sposobem rozliczania szpitali,

a dok³adniej dysproporcjami w sposobie naliczania punktów za wykonane
us³ugi medyczne w poszczególnych oddzia³ach szpitalnych. Na problem ten
niejednokrotnie wskazywali lekarze z ³ódzkich szpitali. Punktacja budzi
zastrze¿enia merytoryczne i nie zawsze jest zrozumia³a, szczególnie
w odniesieniu do obci¹¿eñ pacjenta dodatkowymi chorobami. Za leczenie
chorych, którzy przeszli udar mózgu, na oddzia³ach internistycznych lub
w pododdzia³ach udarowych nieposiadaj¹cych certyfikatów przydziela siê
37 punktów, podczas gdy na oddzia³ach neurologicznych wykonanie tych
samych zabiegów daje 173 punkty. Pieni¹dze otrzymywane z Narodowego
Funduszu Zdrowia za zabiegi i hospitalizacjê pacjentów z udarem na internie
i pododdzia³ach udarowych nie pokrywaj¹ wiêc rzeczywistych wydatków
szpitali, co powoduje ich ci¹g³e zad³u¿anie siê. Z podobn¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia w przypadku leczenia zapalenia p³uc z obci¹¿eniami, co daje
37 punktów, natomiast w wypadku zach³ystowego zapalenia p³uc –
91 punktów. Zdaniem lekarzy ta dysproporcja jest zbyt wielka. Punkty
przydzielane za leczenie marskoœci w¹troby, niewydolnoœci kr¹¿enia u osób
po szeœædziesi¹tym dziewi¹tym roku ¿ycia czy przetaczanie krwi w ¿aden
sposób nie pokrywaj¹ kosztów zwi¹zanych z badaniami laboratoryjnymi,
innymi badaniami specjalistycznymi, wy¿ywieniem i pobytem hotelowym
pacjentów. Przyjête procedury naliczania punktów nie obejmuj¹ podwy¿ek
cen energii elektrycznej, gazu, wody, ogrzewania, ubezpieczenia szpitala
i leków, co katastrofalnie wp³ywa na bud¿et szpitali.

Szanowna Pani Minister, zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o podanie
powodów dysproporcji w naliczaniu punktów za wykonane us³ugi medyczne.
Jednoczeœnie zwracamy siê z apelem o dokonanie zmian proceduralnych,
które zapewni¹ szpitalom zwrot ponoszonych kosztów.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 10.09.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Macieja Grubskiego i Pana Krzysztofa Kwiat-

kowskiego, senatorów RP, z dnia 7 sierpnia 2008 r. dotycz¹cym dysproporcji w nalicza-
niu punktów za wykonane us³ugi medyczne w poszczególnych oddzia³ach szpitalnych,
przes³anym przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 13 sierpnia 2008 r., znak:
BPS/DSK-043-817/08, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Odnosz¹c siê do przedmiotowej kwestii uprzejmie informujê, i¿ zadania miêdzy in-
nymi z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz analizy kosztów œwiadczeñ opieki
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zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i zawieranie
umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich realizacji
i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U.
Nr 210, poz. 2135, z póŸn. zm.), nale¿¹ do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia.

W zwi¹zku z powy¿szym Minister Zdrowia zwróci³ siê do Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W przes³anym stanowisku Prezes Funduszu poinformowa³, i¿ systemy typu DRG,
do których nale¿y tak¿e system Jednorodnych Grup Pacjentów, oparte s¹ na zasadzie
zwrotu poniesionych kosztów, gdzie zrycza³towane stawki, stanowi¹ce pochodn¹ zu¿y-
tych w zwi¹zku z leczeniem i pobytem pacjenta w szpitalu zasobów, przypisane s¹ jedno-
rodnym – z uwagi na postawione rozpoznanie czy wykonane procedury medyczne –
przypadkom chorobowym. Konstrukcja katalogu grup polega na zró¿nicowaniu proce-
dur i stanów chorobowych w zale¿noœci od poziomu ich z³o¿onoœci i niezbêdnych ele-
mentów postêpowania medycznego. Przedstawione przez dyrektorów ³ódzkich szpitali
zarzuty zró¿nicowania wartoœci grup w zale¿noœci od oddzia³u, w którym prowadzone
jest leczenie, wskazuj¹ na brak zrozumienia istoty systemu.

Ponadto informujê, i¿ System Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) podobnie jak
wszystkie systemy oparte na amerykañskim pierwowzorze DRG (Diagnostic Related
Groups), zak³ada i¿ mo¿liwe jest zarejestrowanie i opisanie procesu leczniczego zarówno
w wymiarze klinicznym jak i w kategoriach kosztowych. Charakterystyka procesu
leczniczego w czêœci klinicznej jednorodnych grup pacjentów oparta jest na zestawie
podstawowych danych, zwanym Minimalnym Zestawem Danych (MZD – odpowiednik
miêdzynarodowego Minimal Basic Data Set, MBDS). Zestaw taki obejmuje przyczynê
hospitalizacji (chorobê zasadnicz¹) opisan¹ rozpoznaniem (wg miêdzynarodowej klasy-
fikacji ICD–10), przebieg leczenia (w szczególnoœci rejestruje siê znacz¹ce procedury
zabiegowe, kodowane wg miêdzynarodowej klasyfikacji ICD – 9 CM), wystêpuj¹ce po-
wik³ania, choroby wspó³istniej¹ce oraz dodatkowe cechy demograficzne wp³ywaj¹ce na
przebieg leczenia (p³eæ i wiek, waga urodzeniowa u noworodków). Charakterystyka
procesu leczniczego w kategoriach kosztowych wymaga doprowadzenia rachunku ko-
sztów w szpitalu do poziomu kosztów jednostkowych i gromadzenia danych o kosztach
leczenia poszczególnych pacjentów. Wszystkie wymienione powy¿ej dane s¹ niezbêdne
przy konstruowaniu grup JGP.

Maj¹c powy¿sze na uwadze oraz koniecznoœæ zapewnienia danych niezbêdnych do
skalkulowania realnej wyceny œwiadczeñ opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia za-
rz¹dzeniem z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powo³ania Zespo³u do przygotowania
projektu rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku
kosztów w zak³adach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
w sprawie jednolitego planu kont w zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow.
Nr 3, poz. 10), powo³a³ stosowny zespó³. Zadaniem Zespo³u bêdzie opracowanie
i przed³o¿enie Ministrowi Zdrowia dwóch rozporz¹dzeñ:

– w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zak³adach opieki zdrowotnej,
zawieraj¹cego szczegó³owe zasady prowadzenia rachunku kosztów we wszystkich
zak³adach opieki zdrowotnej, korzystaj¹cych ze œrodków publicznych, a tak¿e
sposób i tryb realizacji sprawozdawczoœci w tym zakresie;

– w sprawie jednolitego planu kont dla zak³adów opieki zdrowotnej, zawieraj¹cego
wzorcowy plan kont, zapewniaj¹cy jednolitoœæ sposobu ewidencji zdarzeñ gospo-
darczych w zak³adach opieki zdrowotnej, korzystaj¹cych ze œrodków publicz-
nych.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ w roku 2005, w zwi¹zku z art. 250 ustawy o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej, Minister Zdrowia powo³a³ Agencjê Oceny Technologii Medy-
cznych (zarz¹dzenie z dnia 1 wrzeœnia 2005 r. w sprawie utworzenia Agencji Oceny
Technologii Medycznych oraz z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Agencji Oceny Te-
chnologii Medycznych), której podstawowym zadaniem jest w szczególnoœci miêdzy in-
nymi realizacja zadañ zwi¹zanych z ocen¹, wycen¹ i taryfikacj¹ technologii medycznych.
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Opracowanie ww. szczególnych zasad rachunku kosztów w zak³adach opieki zdro-
wotnej oraz jednolitego planu kont dla zak³adów opieki zdrowotnej powinno umo¿liwiæ
pozyskanie, zarówno przez Agencjê Oceny Technologii Medycznych jak i Narodowy
Fundusz Zdrowia, wiarygodnych informacji o faktycznych kosztach wytwarzania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tym samym stworzyæ dla p³atnika publicznego (Fundu-
szu) podstawy do realnej wyceny œwiadczeñ opieki zdrowotnej w umowach o ich udzie-
lanie.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Przepis § 10 ust. 2 rozporz¹dzenia ministra gospodarki z dnia 27 grudnia

2007 r. w sprawie wymagañ, którym powinny odpowiadaæ taksometry
elektroniczne, oraz szczegó³owego zakresu sprawdzeñ wykonywanych
podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrz¹dów pomiarowych, DzU
z 2008 r. nr 4, poz. 24, stanowi, ¿e je¿eli do interfejsu lub interfejsów
taksometru s¹ pod³¹czone inne urz¹dzenia niezak³ócaj¹ce jego dzia³ania,
powinna istnieæ mo¿liwoœæ, aby za pomoc¹ zabezpieczonego ustawienia
praca taksometru by³a automatycznie blokowana w przypadku, gdy nie ma
takiego urz¹dzenia lub gdy dzia³a ono nieprawid³owo.

Proszê zatem o wyjaœnienie, jakie „inne urz¹dzenia” pod³¹czone do
interfejsu lub interfejsów taksometru automatycznie mog¹ wp³ywaæ na jego
blokowanie, gdy nie ma takiego urz¹dzenia lub gdy dzia³a ono
nieprawid³owo.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma znak BPS/DSK-043-762/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r., przy

którym przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one w dniu 7 sierpnia br. na 17. posiedze-
niu Senatu przez senatora Piotra Gruszczyñskiego, dotycz¹cego „innych urz¹dzeñ”,
które mog¹ byæ pod³¹czane do interfejsu lub interfejsów taksometru elektronicznego,
przekazujê poni¿ej nastêpuj¹ce wyjaœnienia w odniesieniu do przedstawionej w oma-
wianym wyst¹pieniu kwestii.

Regulacje prawne dotycz¹ce poszczególnych rodzajów przyrz¹dów pomiarowych,
w tym m.in. taksometrów elektronicznych zosta³y ustanowione na poziomie Wspólnoty
Europejskiej – polskie akty prawne stanowi¹ ich wdro¿enie.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087, z póŸn. zm.) oraz ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z póŸn. zm.), jak równie¿ wydane na ich podstawie
akty wykonawcze, tj.:

1) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadni-
czych wymagañ dla przyrz¹dów pomiarowych (Dz. U. z 2007 Nr 3, poz. 27),

2) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wyma-
gañ, którym powinny odpowiadaæ taksometry elektroniczne, oraz szczegó³owego zakre-
su sprawdzeñ wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrz¹dów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 4, poz. 24), transponuj¹ do prawa krajo-
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wego postanowienia dyrektywy 2004/22WE Parlamentu Europejskiego z dnia 31 mar-
ca 2004 r. w sprawie przyrz¹dów pomiarowych (MID) w odniesieniu do taksometrów.

Zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi okreœlonymi w za³¹czniku MI–007 ww.
dyrektywy, ustawodawstwo krajowe mo¿e wymagaæ, by pewne urz¹dzenia by³y do-
³¹czone do interfejsu (lub interfejsów) taksometru. O ile urz¹dzenie takie jest wymaga-
ne, powinna istnieæ mo¿liwoœæ, by za pomoc¹ zabezpieczonego ustawienia, praca
taksometru by³a automatycznie blokowana w przypadku, gdy nie ma wymaganego
urz¹dzenia, lub gdy dzia³a ono nieprawid³owo.

Powy¿szy wymóg zosta³ ujêty w przepisach pkt 4.1 za³¹cznika nr 7 do rozporz¹dze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r., okreœlaj¹cego zasadnicze wymaga-
nia dla taksometrów elektronicznych, zgodnie z którym, do interfejsu (lub interfejsów)
taksometru mog¹ byæ pod³¹czone inne urz¹dzenia niezak³ócaj¹ce jego dzia³ania.
W przypadku pod³¹czenia takiego urz¹dzenia powinna istnieæ mo¿liwoœæ, aby za po-
moc¹ zabezpieczonego ustawienia dzia³anie taksometru by³o automatycznie blokowa-
ne, gdy urz¹dzenie to zosta³o od³¹czone lub dzia³a nieprawid³owo.

Podobnie § 10 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r.
stanowi, ¿e je¿eli do interfejsu lub interfejsów taksometru s¹ pod³¹czone inne urz¹dze-
nia niezak³ócaj¹ce jego dzia³ania, powinna istnieæ mo¿liwoœæ, aby za pomoc¹ zabezpie-
czonego ustawienia praca taksometru by³a automatycznie blokowana w przypadku,
gdy nie ma takiego urz¹dzenia lub gdy dzia³a ono nieprawid³owo.

Przepisami ustawodawstwa krajowego wymagaj¹cymi do³¹czenia urz¹dzenia do in-
terfejsu, o których mowa w wy¿ej przywo³anej dyrektywie 2004/22/WE – na gruncie
przepisów prawa polskiego – jest rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca
2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹ odpowiadaæ ka-
sy rejestruj¹ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108,
poz. 948, z póŸn. zm.). W œwietle przepisów tego rozporz¹dzenia, kasa rejestruj¹ca jest
urz¹dzeniem stosowanym z taksometrem, przeznaczonym do prowadzenia ewidencji
przy œwiadczeniu us³ug przewozu osób i ³adunków taksówkami.

Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y dodaæ, ¿e zgodnie z wymaganiami zasadniczymi
okreœlonymi w dyrektywie MID odnoœnie zabezpieczeñ przed zafa³szowaniem, wskaza-
no, ¿e na charakterystyki metrologiczne przyrz¹du pomiarowego nie mo¿e mieæ wp³y-
wu do³¹czanie innych urz¹dzeñ, ani do³¹czonych bezpoœrednio, ani zdalnych,
komunikuj¹cych siê z przyrz¹dem pomiarowym. Powy¿szy wymóg znalaz³ swoje odnie-
sienie w § 17 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 18 grudnia 2006 r., zgodnie
z którym, urz¹dzenia dodatkowe, pod³¹czone bezpoœrednio albo zdalnie do przyrz¹du
pomiarowego, nie mog¹ wp³ywaæ w sposób niedozwolony na jego charakterystyki me-
trologiczne.

Przedstawiaj¹c powy¿sze nale¿y zatem uznaæ, ¿e w œwietle postanowieñ dyrektywy
2004/22/WE oraz przywo³anego przepisu rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
4 lipca 2002 r., kasa rejestruj¹ca stosowana z taksometrem, jest urz¹dzeniem wyma-
ganym przez ustawodawstwo krajowe.

Jak natomiast wynika z przekazanych przez G³ówny Urz¹d Miar informacji oma-
wianym zakresie – w ocenie Urzêdu – pog³êbionej analizy prawnej dyrektywy oraz
prawdopodobnie konsultacji w ramach grup ekspertów organizacji Europejskiej
Wspó³pracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej (WELMEC) wymaga³aby ewentualnie
kwestia, czy zasada automatycznego blokowania pracy taksometru ma zastosowanie
do innych ni¿ wymagane w przepisach prawa krajowego urz¹dzeñ do³¹czanych do tak-
sometru. Obecnie brak jest w tej sprawie doœwiadczeñ, gdy¿ polska jednostka notyfi-
kowana nie otrzyma³a dotychczas ¿adnego wniosku w sprawie oceny zgodnoœci
taksometru z dyrektyw¹ 2004/22/WE w sprawie przyrz¹dów pomiarowych.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Marcin Korolec
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przepis § 5 ust. 2 pkt 1b rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 4 lipca

2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹
odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce, oraz warunków stosowania tych kas przez
podatników, DzU nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 2002 r., stwierdza, i¿
podatnicy w zakresie œwiadczonych przez nich us³ug przewozu osób
i ³adunków taksówkami s¹ obowi¹zani – je¿eli wykonuj¹ te us³ugi równie¿ w
zakresie, w jakim odrêbne przepisy nie okreœlaj¹ obowi¹zku rozliczania siê
wed³ug wskazañ taksometru – do stosowania kasy wyposa¿onej w funkcjê
zwi¹zan¹ ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do
wydawania paragonu. Paragon, oprócz danych wymienionych w § 4 ust. 5,
zwi¹zanych z wycen¹ kursu wed³ug wskazañ taksometru, powinien
zawieraæ tak¿e imiê i nazwisko lub nazwê skrócon¹ nabywcy us³ugi oraz jego
adres.

Na podstawie § 5 ust. 3 dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b,
mog¹ byæ na oryginale i kopii paragonu wpisane rêcznie w miejscach
odpowiednio na tym paragonie oznaczonych, a fakt wrêczenia paragonu
nabywcy us³ugi powinien byæ przez niego potwierdzony czytelnym podpisem
na kopii paragonu.

Na podstawie art. 111 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us³ug, DzU z 2004 r. nr 54, poz. 535, minister
w³aœciwy do spraw finansów publicznych zobowi¹zany zosta³ do okreœlenia,
w drodze rozporz¹dzenia, kryteriów i warunków technicznych, którym
musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce, oraz warunków ich stosowania przez
podatników. Rozporz¹dzenie powinno uwzglêdniaæ miêdzy innymi
koniecznoœæ zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu
nabycia towarów lub us³ug z uwidocznion¹ kwot¹ podatku oraz mo¿liwoœci
kontroli przez klienta czynnoœci dotycz¹cych prawid³owego ewidencjonowania
transakcji i wystawiania dowodu potwierdzaj¹cego jej dokonanie.

Przedsiêbiorca, który prowadzi dzia³alnoœæ przewozu, nie ma mo¿liwoœci
kontroli prawid³owoœci danych osobowych podanych przez klienta, klient
mo¿e równie¿ odmówiæ podania danych. Zatem w praktyce mo¿e to oznaczaæ
brak mo¿liwoœci prawid³owego wywi¹zania siê z obowi¹zku na³o¿onego
rozporz¹dzeniem w zakresie podania danych osobowych klienta.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie znak: BPS/DSK-043-791/08 z dnia

13 sierpnia 2008 r. oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Gruszczyñskiego w sprawie
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych przy œwiadczeniu us³ug
przewozu osób i ³adunków taksówkami, uprzejmie informujê.
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Rozliczanie siê podatnika œwiadcz¹cego us³ugi przewozu taksówkami w jazdach
poza terenem gminy wg op³at indywidualnie negocjowanych, a nie wynikaj¹cych ze
wskazañ taksometru, wynika z regulacji zawartych w ustawie z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach, gdzie stawki taryfowe na terenie gminy ustala Rada gminy i fakt ten wywo³a³
koniecznoœæ wyposa¿enia kas dla przewozu pasa¿erów poza terenem gminy w dodat-
kow¹ funkcjê rejestrowania ceny umownej. ¯adne przepisy, a w tym przepisy ustawy
o podatku od towarów i us³ug, nie zwolni³y z obowi¹zku prowadzenia ewidencji przy za-
stosowaniu kas i wydawania paragonu, sprzeda¿y realizowanej w systemie cen indywi-
dualnie negocjowanych. Op³ata za kurs wg kwoty ceny indywidualnie negocjowanej
nie jest wynikiem naliczeñ przejmowanych przez kasê z taksometru, lecz kwota op³aty
jest rêcznie (tj. poprzez klawiaturê kasy) jako cena umowna us³ugi aplikowana do sys-
temów pamiêci kasy.

W celu wyeliminowania mo¿liwoœci „u¿ytkowania” tej funkcji w jazdach po terenie
gminy, gdzie jednoznacznie obowi¹zuje stosowanie rozliczeñ wg wskazañ taksometru,
m.in. dla ochrony konsumentów w § 5 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia
4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹ odpowia-
daæ kasy rejestruj¹ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U.
Nr 108, poz. 948 z póŸn. zm.) przewidziano, i¿ na paragonie powinny byæ zamieszczane
dane potwierdzaj¹ce podstawowe parametry wykonanej us³ugi poza terenem gminy,
których szczegó³owoœæ co do zasady nie wykracza poza zakres danych ujmowanych
w fakturze lub innych rachunkach. Rozwi¹zanie to ma na celu zapewnienie konsu-
mentowi prawa do otrzymania dowodu potwierdzaj¹cego wykonanie us³ugi oraz mo¿li-
woœci kontroli przez klienta czynnoœci dotycz¹cych prawid³owego ewidencjonowania
transakcji. Ponadto rozwi¹zanie to sprzyja eliminacji ewentualnych praktyk polega-
j¹cych na niewydawaniu klientom paragonów uwzglêdniaj¹cych rozliczenia w jazdach
na terenie gminy wg wskazañ taksometru i rozliczaniu siê wed³ug ceny umownej nego-
cjowanej okreœlonej poni¿ej wskazañ taksometru.

Rozporz¹dzenie nie nak³ada na podatnika (kieruj¹cego taksówk¹ lub przedsiêbior-
cê taksówkowego) obowi¹zków w zakresie sprawdzania danych podawanych przez ko-
rzystaj¹cego z us³ug taksówki.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Ludwik Kolecki
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Panie Ministrze!
W wielu komendach Policji z powodu koniecznoœci wyz³omowania

zu¿ytego i zdewastowanego sprzêtu transportowego pozosta³y na ich stanie
sprzêt w stosunku do wymaganego (planowanego) stanowi zaledwie 50%.
Fatalna kondycja sprzêtu transportowego, a tak¿e jego zani¿ony stan
w sposób bezpoœredni przek³adaj¹ siê na poczucie bezpieczeñstwa
w spo³eczeñstwie.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, w jakim stopniu realizuje pan minister
zapisy ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu „Programu
modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura
Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009”.

Czy kwota zawarta w za³¹czniku nr 3 lp. 1 w tej ustawie przeznaczona
na zakup sprzêtu w roku 2007 w wysokoœci 119 milionów 846 tysiêcy z³
zosta³a w ca³oœci wykorzystana?

Czy kwota przewidziana na rok 2008 w wysokoœci 340 milionów
531 tysiêcy z³ zostanie wykorzystana?

Czy istniej¹ przes³anki, ¿e program w zakresie zakupu sprzêtu
transportowego dla Policji i wymiany tego sprzêtu w latach 2007–2009 mo¿e
nie zostaæ zrealizowany?

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 13 sierpnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-766/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Tadeusza Gruszki z³o¿onego
podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 roku w sprawie realizacji
„Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura
Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009” uprzejmie informujê, i¿ w 2007 roku na zakup
i wymianê sprzêtu transportowego w Policji wykorzystano kwotê w wysokoœci
119.834.697 z³, tj. 99,99% œrodków przewidzianych na ten cel w Programie, z czego za-
kupiono 832 pojazdy oraz zmodernizowano 3 œmig³owce.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 roku o ustanowieniu „Programu mo-
dernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du
w latach 2007–2009” (Dz. U. Nr 35, poz. 213), (druk sejmowy nr 487), informacja o rea-
lizacji Programu za rok 2007 przekazana zosta³a w kwietniu 2008 roku do Sejmu RP.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ w 2008 roku realizowany jest zakup sprzêtu
transportowego w ramach œrodków przyznanych w Programie oraz za œrodki finansowe
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pozyskane ze sponsoringu, Obecnie prowadzone s¹ postêpowania przetargowe na za-
kup ni¿ej wymienionych pojazdów policyjnych, tj.:

– 30 samochodów specjalnych o wartoœci ok. 54,2 mln z³ – zakup realizowany przez
KGP [z wy³¹czeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieñ publi-
cznych (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) na podstawie art. 4 pkt 5], w tym:
– 13 samochodów osobowo-terenowych, opancerzonych – w dniu 7 sierpnia 2008

roku podpisana zosta³a umowa na dostawê pojazdów o wartoœci 9,8 mln z³,
z czego dostawê 4 samochodów zaplanowano na bie¿¹cy rok,

– 6 lekkich transporterów opancerzonych – postêpowanie w trakcie realizacji,
– 11 miotaczy wody – postêpowanie na etapie negocjacji z wykonawc¹,

– 35 samochodów operacyjnych o wartoœci 4,5 mln z³ – zakup realizowany przez
KGP, w trakcie podpisywania umowy z wykonawc¹,

– 2100 samochodów osobowych nieoznakowanych o wartoœci ok. 126 mln z³ – za-
kup realizowany przez KGP. Pozytywne dla KGP rozstrzygniêcie procedury odwo-
³awczej nast¹pi³o w dniu 24 czerwca 2008 roku. Nowy termin sk³adania ofert
przez wykonawców wyznaczony zosta³ na dzieñ 1 wrzeœnia 2008 roku. Jednak¿e
z uwagi, i¿ z³o¿one oferty nie spe³nia³y wymagañ, postêpowanie przetargowe zo-
sta³o uniewa¿nione,

– 2100 samochodów osobowych oznakowanych o ³¹cznej wartoœci ok. 138,6 mln z³
– zakup realizowany jest przez 5 jednostek terenowych Policji wytypowanych
przez Komendanta G³ównego Policji, tj. przez:
– Komendê Wojewódzk¹ Policji w Bia³ymstoku – 420 szt. (otwarcie ofert nast¹pi³o

w dniu 19 sierpnia 2008 roku),
– Komendê Wojewódzk¹ Policji w Gdañsku – 420 szt. (otwarcie ofert nast¹pi³o

w dniu 25 sierpnia 2008 roku),
– Komendê Wojewódzk¹ Policji w Gorzowie Wielkopolskim – 420 szt. (otwarcie

ofert nast¹pi³o w dniu 18 sierpnia 2008 roku),
– Komendê Wojewódzk¹ Policji w £odzi – 420 szt. (otwarcie ofert nast¹pi³o w dniu

14 sierpnia 2008 roku),
– Centrum Szkolenia Policji w Legionowie – 420 szt. (otwarcie ofert nast¹pi³o

w dniu 18 sierpnia 2008 roku).
Zakup uzupe³niony jest o 421 samochodów osobowych oznakowanych za œrodki

pozyskane przez terenowe jednostki Policji ze sponsoringu.
– 258 samochodów osobowych nieoznakowanych – zakup za œrodki pozyskane

przez jednostki Policji od samorz¹dów terytorialnych oraz œrodki KGP w wysoko-
œci ok. 14,6 mln z³ realizuje Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu (w dniu
21 sierpnia 2008 roku podpisana zosta³a umowa na dostawê tych samochodów),

– 400 samochodów furgon nieoznakowany o wartoœci ok. 39,79 mln z³ – zakup rea-
lizowany jest przez 5 jednostek terenowych Policji, tj. Komendê Wojewódzk¹ Poli-
cji w: Szczecinie, Bydgoszczy, Wroc³awiu, Krakowie oraz Komendê Sto³eczn¹ Po-
licji), które dokona³y wyboru oferenta i podpisa³y urnowy. Zakup zosta³ uzu-
pe³niony o 7 furgonów nieoznakowanych za œrodki pozyskane przez jednostki Po-
licji ze sponsoringu,

– 1663 samochody furgon oznakowany i ma³a wiêŸniarka o wartoœci ok. 183,05 mln z³
– zakup realizowany jest przez 6 jednostek terenowych Policji wytypowanych
przez Komendanta G³ównego Policji, tj. przez:
– Komendê Wojewódzk¹ Policji w Bydgoszczy – 292 szt. (otwarcie ofert nast¹pi³o

w dniu 25 sierpnia 2008 roku),
– Komendê Wojewódzk¹ Policji w Katowicach – 250 szt. ma³ych wiêŸniarek (ter-

min sk³adania i otwarcia ofert nast¹pi³ w dniu 28 sierpnia 2008 roku),
– Komendê Wojewódzk¹ Policji w Krakowie – 290 szt. (otwarcie ofert nast¹pi³o

w dniu 20 sierpnia 2008 roku),
– Komendê Wojewódzk¹ Policji w Poznaniu – 250 szt. ma³ych wiêŸniarek (otwarcie

ofert nast¹pi³o w dniu 25 sierpnia 2008 roku),
– Komendê Wojewódzk¹ Policji w Rzeszowie – 290 szt. (otwarcie ofert nast¹pi³o

w dniu 18 sierpnia 2008 roku),
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– Komendê Wojewódzk¹ Policji w Szczecinie – 291 szt. (otwarcie ofert nast¹pi³o
w dniu 19 sierpnia 2008 roku).

Zakup ten uzupe³niony zostanie o 53 furgony oznakowane i ma³e wiêŸniarki za
œrodki pozyskane przez jednostki Policji ze sponsoringu od samorz¹dów lokalnych.

– 125 samochodów osobowych terenowych oznakowanych o wartoœci ok. 19,9 mln z³
– zakup realizuj¹ 4 jednostki Policji, tj. Komendy Wojewódzkie Policji w: Kielcach, Ol-
sztynie, Opolu i Rzeszowie. Jednostki te zakoñczy³y postêpowania przetargowe i doko-
na³y wyboru oferentów (Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Komenda
Wojewódzka Policji w Opolu – Nissan Pathfinder 2.5, Komenda Wojewódzka Policji
w Olsztynie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie – Kia Sorrento). Zakup
uzupe³niony zosta³ o 19 samochodów osobowych terenowych oznakowanych i 6 nieoz-
nakowanych za œrodki pozyskane przez jednostki Policji ze sponsoringu oraz œrodki
KGP w kwocie 3,9 mln z³.

Jednoczeœnie informujê, i¿ trudnoœci w realizacji zakupu sprzêtu transportowego
spowodowa³a m.in. d³ugotrwa³a procedura i nadu¿ywanie przez wykonawców œrodków
ochrony prawnej, która wyd³u¿y³a okres realizacji zamówienia o ponad 8 miesiêcy.
W przetargu nieograniczonym na zakup 4200 samochodów osobowych, og³oszonym
w dniu 23 paŸdziernika 2007 roku, rozstrzygniêcie protestów z³o¿onych przez dostaw-
ców w dniu 6 listopada 2007 roku nast¹pi³o dopiero w dniu 24 czerwca 2008 roku
gdy¿, po korzystnym dla KGP wyroku z dnia 4 kwietnia 2008 roku Krajowej Izby Odwo-
³awczej, wykonawcy z³o¿yli skargê do s¹du. W zwi¹zku z opóŸnieniem przedmiotowego
postêpowania przetargowego, wy³¹czono z niego samochody osobowe oznakowane
w liczbie 2100 szt., których zakup obecnie jest realizowany przez 5 jednostek tereno-
wych Policji wytypowanych przez Komendanta G³ównego Policji. Ponadto, Prezes Urzê-
du Zamówieñ Publicznych zaleci³ uniewa¿nienie postêpowania przetargowego na
zakup 1700 furgonów, prowadzonego zgodnie z art. 5 ust. 4 Prawa zamówieñ publicz-
nych w trybie pozaustawowym. Zakup tych pojazdów przekazano do 6 terenowych
jednostek Policji wytypowanych przez Komendanta G³ównego Policji.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z moim pismem skierowanym do marsza³ka województwa

œl¹skiego proszê o weryfikacjê, czy w pozosta³ych oœrodkach ruchu
drogowego nie zachodzi opisana sytuacja.

Oto treœæ pisma skierowanego do marsza³ka województwa œl¹skiego.
„Panie Marsza³ku!
Na mocy artyku³u 112.1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym nadzór nad

przeprowadzaniem egzaminów pañstwowych sprawuje marsza³ek
województwa. Dlatego pragnê zwróciæ Pana uwagê na utrudnienie, jakie ma
miejsce podczas czêœci egzaminu na placu manewrowym. Utrudnienie to
powsta³o po wprowadzeniu do celów egzaminowania samochodów marki
Fiat Punto Grande. W samochodach tych tylna szyba jest wê¿sza, a dolna jej
krawêdŸ jest wy¿ej po³o¿ona ni¿ w samochodach dotychczas stosowanych
podczas egzaminów. W trakcie wykonywania zadania polegaj¹cego na
zatrzymaniu pojazdu bêd¹cego w ruchu do ty³u w wyznaczonym polu
egzaminowany traci z pola widzenia s³upki wyznaczaj¹ce to pole.
W konsekwencji zatrzymanie pojazdu w wyznaczonym polu staje siê
niemo¿liwe, a egzamin zostaje niezaliczony. Przyczyn¹ powy¿szej sytuacji
jest niedostosowanie wysokoœci s³upków do nowego typu samochodów.
Opisan¹ sytuacjê stwierdzi³em w jednym z oœrodków egzaminacyjnych
naszego województwa po zasygnalizowaniu mi problemu w trakcie pe³nienia
dy¿uru w biurze senatorskim.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Marsza³ka z proœb¹
o przeprowadzenie w podleg³ych oœrodkach egzaminacyjnych kontroli pod
k¹tem opisanej okolicznoœci i wyeliminowanie nieprawid³owoœci.

Czy istnieje mo¿liwoœæ zweryfikowania niezaliczonych egzaminów
spowodowanych wspomnian¹ przyczyn¹?”

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-785/08 przekazuj¹ce oœwiadczenie se-

natora Tadeusza Gruszki w sprawie pojazdów stosowanych na egzaminie na prawo
jazdy kategorii B przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Zgodnie z przepisami § 19 w zwi¹zku z § 3 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieñ przez kie-
ruj¹cych pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834
z póŸn. zm.) oraz § 43 ust. 1 i 4 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbêdnego wyposa¿enia (Dz. U.
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z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z póŸn. zm.) pojazdy stosowane na egzaminie dla kandydatów
na kierowców kategorii B musz¹ odpowiadaæ okreœlonym warunkom technicznym
oraz posiadaæ w³aœciwe wyposa¿enie. Wed³ug powy¿szej specyfikacji Wojewódzkie
Oœrodki Ruchu Drogowego, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, dokonuj¹
zakupu pojazdów egzaminacyjnych.

W za³¹czniku nr 5 do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnieñ przez kieruj¹cych pojazdami instruktorów
i egzaminatorów okreœlono szczegó³owo wygl¹d i wyposa¿enie stanowiska egzamina-
cyjnego dla kandydatów na kierowców kategorii B. Zgodnie z przepisami stosowane do
wyznaczenia stanowiska egzaminacyjnego tyczki powinny mieæ co najmniej 1 m wyso-
koœci.

Pacho³ki i tyczki s¹ wy³¹cznie dodatkowym punktem odniesienia dla osób egzami-
nowanych w trakcie wykonywania zadañ na placu manewrowym. W³aœciwe miejsce do
zatrzymania pojazdu wyznaczone jest przez linie okreœlaj¹ce stanowisko. Dlatego te¿,
w przypadku kiedy wysokoœæ tyczek i pacho³ków jest zgodna z przepisami, chwilowy
brak mo¿liwoœci ich obserwowania w okreœlonych sytuacjach nie mo¿e stanowiæ pod-
stawy do stwierdzenia, ¿e egzamin zosta³ przeprowadzony niezgodnie z przepisami
i musi zostaæ uniewa¿niony lub powtórzony. W faktycznym ruchu drogowym, do które-
go po egzaminie trafi przysz³y kierowca, miejsca parkingowe nie s¹ wyznaczane za po-
moc¹ tyczek i pacho³ków, a kierowca te¿ bêdzie musia³ bezpiecznie zaparkowaæ.

W ocenie resortu w przypadku, kiedy stosowane przez Wojewódzki Oœrodek Ruchu
Drogowego pojazdy nie daj¹ mo¿liwoœci pe³nej obserwacji tyczek wyznaczaj¹cych pola
egzaminacyjne w koñcowej fazie wykonywania zadania zatrzymania w polu zatrzyma-
nia, to oœrodek ten w celu zapewnienia osobom egzaminowanym w³aœciwego komfortu
wykonywania zadañ egzaminacyjnych powinien odpowiednio zwiêkszyæ wysokoœæ za-
stosowanych tyczek tak, aby by³y one widoczne poprzez szyby pojazdu egzaminacyj-
nego.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do prezesa Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej Jana R¹czki

Szanowny Panie Prezesie!
Bardzo dziêkujê za Pana odpowiedŸ na moje pismo z dnia 23 czerwca

2008 r., choæ nie jestem zadowolony z uzyskanej odpowiedzi.
Nie odpowiedzia³ Pan na najwa¿niejsze ze stawianych przeze mnie

pytañ, mianowicie w jaki sposób projekt, bêd¹cy realizacj¹ statutowych
obowi¹zków gmin – w³aœcicieli ZUOK „Stary Las” – ma zostaæ zrealizowany
i w jakim czasie.

W zwi¹zku z tym, i¿ wniosek dla nowego okresu programowania
2007–2013 zosta³ z³o¿ony w lutym 2007 r. i w marcu 2008 r. powinien byæ
rozpatrywany wed³ug stanu prawnego na dzieñ z³o¿enia wniosku,
powo³ywanie siê na zmiany prawne zaistnia³e po dacie jego z³o¿enia
powoduje konkluzjê, ¿e jakakolwiek zmiana przepisów prawa, w tym tak¿e
wytycznych, bêdzie powodowa³a koniecznoœæ z³o¿enia nowego,
zaktualizowanego wniosku. Jest to sytuacja niedopuszczalna i przed³u¿aj¹ca
w nieskoñczonoœæ proces przygotowania pilnie potrzebnych inwestycji.

W œwietle pisma z dnia 25 lipca 2008 r. podsekretarza stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pana Janusza Miku³y, pomoc
publiczna w przypadku takich projektów jak „Racjonalizacja gospodarki
odpadami poprzez budowê ZUOK «Stary Las»” nie bêdzie wystêpowa³a. Czy
tym samym rzeczywiœcie konieczne jest wydawanie pieniêdzy podatników
na bezowocn¹ aktualizacjê zwi¹zan¹ g³ównie przecie¿ z rzekomym
wystêpowaniem pomocy publicznej?

Proszê o jasne okreœlenie, na jakich podstawach prawnych opiera Pan
koniecznoœæ ponownej aktualizacji dokumentów. Czy Pana zdaniem po jej
dokonaniu bêdzie mo¿liwe szybkie podpisanie umowy i kiedy, chocia¿
w przybli¿eniu, to nast¹pi?

Nie jestem te¿ zadowolony z uzyskanej informacji co do realizacji
projektów z pierwotnej listy indykatywnej oraz obecnie obowi¹zuj¹cej listy
projektów indywidualnych. Z tego, co Pan napisa³, wnioskujê, ¿e na
przestrzeni dwóch lat nie mo¿na by³o zrealizowaæ ze œrodków unijnych ani
jednego projektu z nowego okresu programowania. Czy to stwierdzenie jest
prawdziwe? Proszê te¿ o uœciœlenie danych: ile projektów rozpoczê³o
realizacjê na w³asn¹ rêkê i czy maj¹ one realn¹ szansê na uzyskanie
dofinansowania podjêtych dzia³añ?

Nadal wierzê, ¿e ten i inne projekty Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i œrodowisko” zostan¹ zrealizowane.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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OdpowiedŸ

Warszawa, 29 wrzeœnia 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-826/08)

po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem Pana Andrzeja Grzyba, Senatora RP skierowanym
do mnie podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 r. przedstawiam
nastêpuj¹ce stanowisko NFOŒiGW.

Wniosek dla przedsiêwziêcia Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowê
Zak³adu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” zosta³ wys³any do Komisji Euro-
pejskiej w 2005 roku. Przed podjêciem decyzji o dofinansowaniu projektu nast¹pi³o
wyczerpanie œrodków przeznaczonych na dofinansowanie tego typu projektów w okre-
sie lat 2004–2006. Rozpatrzenie wniosku zosta³o przesuniête na okres programowania
2007–2013.

Przedsiêwziêcie Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowê Zak³a-

du Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” zosta³o uwzglêdnione w Indyka-
tywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko pod nr PO IiŒ 2.1–7 na liœcie stanowi¹cej za³¹cznik do Ob-
wieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008 r. (M.P. z 2008 r.,
Nr 58, poz. 521).

Organizacja systemu oceny i wyboru projektów jest okreœlona w Za³¹czniku nr 2 do
Szczegó³owego opisu priorytetów PO IiŒ w ramach NSRO 2007–2013. Projekty umiesz-
czone na liœcie projektów indywidualnych nie podlegaj¹ procedurze konkursowej. Nie-
mniej jednak projekty te musz¹ spe³niaæ wszystkie kryteria oceny formalnej
i merytorycznej, które zosta³y okreœlone przez Komitet Monitoruj¹cy w kwietniu 2008 r.

Mimo tego, ¿e Wnioskodawca z³o¿y³ dwie aktualizacje wniosku (w lutym 2007 r.
i marcu 2008 r.), wi¹¿¹ce stanowisko Instytucji Poœrednicz¹cej i Zarz¹dzaj¹cej, co do
sposobu przeprowadzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku sformu³owane zosta³o w po³owie
maja br. W œwietle tego stanowiska wniosek nie spe³nia wymogów formalnych i musi
byæ ponownie aktualizowany. To oczywiœcie wi¹¿e siê z kolejn¹ analiz¹ przygotowa-
nych ju¿ dokumentów i koniecznoœci¹ dostosowania ich do nowych wymogów.

W dniu 25 sierpnia 2008 r. pomiêdzy Zak³adem Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Stary Las” Sp. z o.o. a NFOŒiGW podpisana zosta³a umowa dotycz¹ca przygotowania
projektu indywidualnego. Zgodnie w ww. umow¹ Wnioskodawca zobowi¹za³ siê do
przed³o¿enia dokumentacji spe³niaj¹cej wymogi nowego okresu programowania do
koñca marca 2009 r. Spodziewamy siê, ¿e dotacja dla tego projektu bêdzie udzielona
do koñca 2009 roku. Realizacja przedsiêwziêcia zgodnie z planem powinna zakoñczyæ
siê w 2012 roku.

Odnosz¹c siê do kwestii pomocy publicznej, zgodnie z ostatnim stanowiskiem wy-
ra¿onym w piœmie Pana Janusza Miku³y, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwo-
ju Regionalnego z dnia 5 wrzeœnia 2008 r., wobec przyjêtego w Polsce systemu
organizacji sektora odpadowego, dofinansowanie realizacji samorz¹dowych projektów
odpadowych powinno byæ uznane za pomoc, o której mowa w art. 86 ust. 2 TWE (tzw.
us³ugi w ogólnym interesie gospodarczym). Udzielenie wsparcia dla projektów w go-
spodarce odpadami nast¹pi³oby na podstawie przygotowanych prze MRR „Wytycznych
w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizuj¹cych
obowi¹zek œwiadczenia us³ug publicznych w ramach zadañ w³asnych jednostek
samorz¹du terytorialnego w gospodarce odpadami”. Przyjêcie powy¿szego podejœcia
bêdzie wymaga³o uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej, która jest jedynym orga-
nem w³aœciwym do przes¹dzenia, czy zastosowanie danego wsparcia Pañstwa jest zgo-
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dne z zasadami rynku wewnêtrznego. Przekazanie projektu ww. Wytycznych do
Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej Polityka Konkurencji nast¹pi³o w dniu
13 sierpnia 2008 r. Narodowy Fundusz czeka na formalne stanowisko Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w tej sprawie.

Nie mogê zgodziæ siê z pogl¹dem Pana Senatora Andrzeja Grzyba, ¿e nie nale¿y do-
konaæ aktualizacji dokumentacji projektu Racjonalizacja gospodarki odpadami po-
przez budowê Zak³adu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” ze wzglêdu na
brak jasnoœci, co do zastosowania przepisów o pomocy publicznej. Ta kwestia wykla-
ruje siê zanim konsultanci zostan¹ wybrani, bo procedura przetargowa jest doœæ cza-
soch³onna. Ponadto pomoc publiczna nie jest jedynym powodem aktualizacji. Projekt
musi byæ przeanalizowany zgodnie z wymaganiami stawianymi dla perspektywy finan-
sowej UE na lata 2007–2013, a nie 2004–2006. Ponadto jak ka¿dy projekt z listy pro-
jektów kluczowych, musi mieæ kompletn¹, aktualn¹ dokumentacjê i spe³niæ kryteria
formalne i merytoryczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Na
dzieñ dzisiejszy dokumentacja, która zosta³a z³o¿ona w marcu 2008 roku nie spe³nia
tych wymogów.

Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, ¿e NFOŒiGW nie dysponuje informacjami
na temat stanu realizacji przedsiêwziêæ, które znajdowa³y siê na pierwotnej liœcie pro-
jektów kluczowych. Przedsiêwziêcia te nie s¹ objête systemem monitoringu i sprawo-
zdawczoœci.

W przypadku I i II osi PO IiŒ instytucjami wdra¿aj¹cymi, którym czêœæ swoich uprawnieñ
przekaza³a Instytucja Poœrednicz¹ca jest NFOŒiGW oraz Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Tym samym NFOŒiGW dysponuje infor-
macjami na temat projektów ujêtych na liœcie indykatywnej, dla których jest Instytu-
cj¹ Wdra¿aj¹c¹. Dotyczy to 17 projektów dla Dzia³ania 1.1 i 7 projektów dla Dzia³ania
2.1. Spoœród tych projektów realizacjê rozpoczê³o osiem projektów w sektorze gospo-
darki wodno-œciekowej i jeden projekt gospodarki odpadami komunalnymi. Niemniej
jednak dla ¿adnego z ww. projektów nie zosta³a podpisana umowa o dofinansowanie.
Pozosta³e projekty bêd¹ wy³aniane do dofinansowania z Funduszu Spójnoœci w ra-
mach tocz¹cych siê postêpowañ konkursowych.

Uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej dla tych projektów jest najwy¿szym
priorytetem Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na naj-
bli¿sze miesi¹ce. Narodowy Fundusz œciœle wspó³pracuje w tej sprawie z Minister-
stwem Œrodowiska i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Mamy nadziejê, ¿e decyzje
Komisji Europejskiej o dofinansowaniu zostan¹ podjête, przynajmniej dla czêœci
z nich, jeszcze w tym roku.

Z wyrazami szacunku
PREZES ZARZ¥DU
Jan R¹czka
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Oœwiadczenie moje dotyczy dwóch strategicznych inwestycji na terenie
województwa lubuskiego, maj¹cych charakter ponadregionalny.

Droga krajowa S3 (E65) przejmuje obecnie ca³y ruch na trasie ze
Œwinoujœcia do Jakuszyc, do przejœcia granicznego z Czechami. Trasa
przebiega przez obszary zabudowane, a nawierzchnia jest z³ej jakoœci,
o parametrach niedostosowanych do obecnego obci¹¿enia ruchem.

Moje oœwiadczenie dotyczy odcinka tej drogi krajowej od Nowego
Miasteczka do Legnicy. Odcinek ten jest priorytetowy dla rozwoju województwa
lubuskiego zarówno pod wzglêdem gospodarczym, jak i spo³ecznym.

Przesuniêcie przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad
budowy tego odcinka drogi do zadañ przewidzianych do realizacji po roku
2013 godzi w interes kilku regionów Polski. Województwa dolnoœl¹skie,
lubuskie i zachodniopomorskie w ramach wspólnego projektu strategicznego
tocz¹ bataliê o wpisanie Œrodkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego
CETC, Central European Transport Corridor, do sieci transportowych
korytarzy paneuropejskich. CETC ma po³¹czyæ Szwecjê z Adriatykiem.
Elementami szlaku na polskim odcinku s¹: linia kolejowa CE 59, tak zwana
Odrzanka; rzeka Odra; droga ekspresowa S3; lotniska w Goleniowie,
Babimoœcie i Wroc³awiu. Inwestycja ta umo¿liwi równie¿ skomunikowanie
województwa lubuskiego z autostrad¹ A4, a tym samym z po³udniem kraju –
Katowicami, Krakowem.

Odcinek drogi S3 od Nowego Miasteczka do Legnicy jest jednym
z najwa¿niejszych ogniw w tym ³añcuchu dzia³añ. Przesuniêcie budowy tego
odcinka drogi nie tylko os³abia potencja³ naszych województw, ale te¿ dzia³a
na korzyœæ konkurencyjnego niemieckiego projektu – korytarza Scandria.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o skuteczne dzia³anie
w sprawie wpisania wymienionych elementów Œrodkowoeuropejskiego
Korytarza Transportowego na listê TEN-T oraz o przyspieszenie harmonogramu
realizacji trasy S3 Nowe Miasteczko–Legnica.

Jednym z priorytetów zdefiniowanych w strategiach rozwoju
województwa lubuskiego z lat 2000 i 2005 jest budowa mostu na Odrze
w miejscowoœci Milsko. Obecnie komunikacja z t¹ czêœci¹ regionu, po³o¿on¹
na wschód od Odry, odbywa siê drog¹ wojewódzk¹ nr 282 z przepraw¹
promow¹ na Odrze miêdzy Milskiem a Przewozem.

Podmiotem, który móg³by realizowaæ inwestycjê, jest Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze. Budowa mostu na Odrze w tym miejscu,
wraz z dojazdami, jest inwestycj¹ w pe³ni przygotowan¹ do realizacji, gdy¿
opracowany jest projekt mostu, wydane zosta³o pozwolenie na budowê,
wykupiono grunty pod inwestycjê oraz zakoñczy³y siê prace archeologiczne.
Inwestycja ta umo¿liwi skomunikowanie „odciêtych” przez Odrê gmin
województwa lubuskiego, skróci trasê i tym samym czas przejazdu do
Wschowy i dalej do centralnej i wschodniej czêœci Polski, a mianowicie do
Leszna, Kalisza, £odzi, Lublina (droga krajowa nr 12 £êknica–Dorohusk).

Efekty inwestycji obejmuj¹ miêdzy innymi:
– zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów oraz skrócenie czasu

podró¿y;
– utworzenie alternatywnego szlaku komunikacyjnego z zachodu na

wschód, z Gubinka – przejœcia granicznego z Niemcami, do Dorohuska –
przejœcia granicznego z Ukrain¹;

– zapewnienie bezpieczeñstwa kraju w sytuacjach kryzysowych, takich
jak na przyk³ad powódŸ w 1997 r.;

– poprawê ruchu tranzytowego i zwiêkszenie przepustowoœci drogi
w kierunku Poznania oraz Leszna.

Te ponadregionalne aspekty oraz znaczny koszt przedsiêwziêcia,
wykraczaj¹cy poza bud¿et województwa, sk³aniaj¹ mnie do skierowania do
Pana Ministra wniosku o przejêcie tej inwestycji i drogi przez Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad jako trasy 32 bis oraz przejêcie dróg
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nr 282 Zielona Góra–Konotop i nr 278 Konotop–Wschowa. Wtedy bêd¹ mog³y
powstaæ racjonalne i wygodne ci¹gi dróg krajowych z przejœæ granicznych w
Gubinku i Œwiecku w kierunku Kalisza i £odzi.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Stanis³awa Iwana

na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia br., przekazanego przy piœmie z dnia
13 sierpnia br., znak: BPS/DSK-043-185/08, w sprawie budowy mostu na Odrze, oraz
odcinka drogi S3 od Nowego Miasteczka do Legnicy, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce
informacje.

Budowa drogi ekspresowej S3 jest jednym z priorytetów Rz¹du. Znalaz³o to od-
zwierciedlenie w ujêciu tej inwestycji w ca³oœci w Programie Budowy Dróg Krajowych
na lata 2008–2012, zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady Ministrów nr 163/2007 z dnia
25 wrzeœnia 2007 roku. Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami budowa drogi ekspresowej
S-3 na odcinku Nowa Sól (wêze³ Nowe Miasteczko) – Legnica przewidziana jest do reali-
zacji w latach 2010–2013. W chwili obecnej budowa tego odcinka znajduje siê na eta-
pie wstêpnych prac projektowych. Obecnie opracowywane s¹ materia³y do decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Dodatkowo
informujê, ¿e przebieg drogi S3 pokrywa siê z korytarzem transportowym TEN-T,
³¹cz¹cym po³udniow¹ granicê pañstwa z Czechami ze Œwinoujœciem.

Odnosz¹c siê do kwestii budowy mostu przez Odrê w miejscowoœci Milsko informu-
jê, ¿e jest to elementem koncepcji budowy drogi krajowej nr 32-bis. Koncepcja budowy
tej drogi stanowi w istocie g³êbok¹ przebudowê dróg wojewódzkich nr 315, nr 278 oraz
nr 282, pomiêdzy Zielon¹ Gór¹ i Wolsztynem, wraz z zaliczeniem tych dróg do kategorii
dróg krajowych. Omawiana koncepcja zosta³a opracowana przez Dyrekcjê Okrêgow¹
Dróg Publicznych w Zielonej Górze przed 1 stycznia 1999 roku, a zatem w czasie gdy
dyrekcja zarz¹dza³a wszystkimi drogami publicznymi w województwie z wyj¹tkiem
dróg gminnych.

Natomiast w obecnym stanie prawnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia
2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l¹dowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267,
poz. 2251 z póŸn. zm.), finansowanie budowy mostu w Milsku i przebudowa wspo-
mnianych dróg wojewódzkich jest zadaniem samorz¹du województwa. Nale¿y przy tym
zauwa¿yæ, ¿e bud¿et inwestycyjny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest
ograniczony, w szczególnoœci w odniesieniu do ci¹gów drogowych le¿¹cych poza sieci¹
TEN-T, co przek³ada siê równie¿ na brak œrodków na przebudowê wa¿nych, z punktu
widzenia sieci dróg krajowych, przepraw przez Odrê w Œcinawie i G³ogowie.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W jednostkach samorz¹du terytorialnego, g³ównie w powiatach, z uwag¹
œledzi siê prace nad pakietem ustaw restrukturyzuj¹cych s³u¿bê zdrowia.
Lubuskie powiaty od lat ponosz¹ konsekwencje odk³adania gruntownej
reformy szpitalnictwa. Borykaj¹ siê z koniecznoœci¹ doprowadzenia do
odpowiednich standardów w ich z regu³y przedwojennych, poniemieckich
szpitalach. W warunkach pewnych ustawowych ograniczeñ i wyj¹tkowo
niskich kontraktów wspieraj¹ swoje ZOZ, by utrzyma³y zdolnoœæ
terapeutyczn¹.

Doœwiadczenia wielu powiatów, które, nie czekaj¹c na zmiany w prawie,
dokona³y przekszta³cenia swoich publicznych ZOZ w niepubliczne, s¹
jednoznacznie pozytywne, dlatego w powiatach oczekuje siê na
konsekwentne przeprowadzenie zapowiadanych reform.

Nierozwi¹zanym jak dot¹d problemem – równie¿ spo³ecznym – pozostaje
sp³ata zad³u¿enia SP ZOZ, które, zgodnie z przepisami ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej, w chwili zakoñczenia procesu likwidacji sta³o siê lub
stanie zobowi¹zaniem jednostek samorz¹dowych – organów za³o¿ycielskich.
Mo¿e to groziæ przekroczeniem dopuszczalnego poziomu zad³u¿enia
okreœlonego w art. 113 ustawy o finansach publicznych. W tej sytuacji mo¿e
byæ zagro¿ony byt tych jednostek, a tym samym realizacja ustawowych
zadañ przypisanych samorz¹dowi.

Dlatego, w zwi¹zku z dyskusj¹ o kierunkach dotycz¹cych naprawy
sytuacji w s³u¿bie zdrowia, proszê Pani¹ Minister o uwzglêdnienie postulatu,
aby ewentualne odd³u¿enie publicznych szpitali dotyczy³o równie¿ d³ugów
przejêtych przez organy za³o¿ycielskie. Przejêcie bowiem tych zobowi¹zañ
by³o nastêpstwem procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych
podjêtych przez te jednostki. Dziêki tym dzia³aniom wiele samorz¹dowych
szpitali zosta³o uratowanych.

W tej sytuacji proponujê, aby u³atwieniami w zakresie odd³u¿ania obj¹æ
równie¿ te przypadki, gdy organy za³o¿ycielskie zlikwidowa³y publiczny ZOZ
lub s¹ w trakcie jego likwidacji, a prowadz¹ niepubliczny ZOZ, oraz
umorzenie zad³u¿enia publicznoprawnego tym ZOZ, których nie objê³a
ustawa o restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki zdrowotnej z 2005 r.

Stanis³aw Iwan

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.08.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Stanis³awa Iwana – Senatora RP, przekazane

przy piœmie BPS/DSK-043-818/08 w sprawie restrukturyzacji finansowej zak³adów
opieki zdrowotnej uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji.

Pakiet ustaw wprowadzaj¹cych zmiany w organizacji ochrony zdrowia zak³ada odejœcie
od formy samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej jako formy prawnej
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prowadzenia zak³adu opieki zdrowotnej. W zwi¹zku z tym poselski projekt ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony zdrowia przewiduje obligatoryjne
przekszta³cenie samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ albo spó³ki akcyjne, prowadz¹ce zak³ady opieki
zdrowotnej – w ci¹gu 2 lat od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Czêœci¹ opracowywanych
zmian s¹ rozwi¹zania dotycz¹ce restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej tych za-
k³adów. Omawiany projekt zak³ada mo¿liwoœæ skorzystania z ró¿nych instrumentów
pomocowych jedynie spó³ek kapita³owych powsta³ych z przekszta³cenia (na mocy prze-
pisów ww. ustawy) samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Najwa¿-
niejszym jest umorzenie z mocy prawa zobowi¹zañ publicznoprawnych.

Przygotowywane rozwi¹zania bêd¹ dotyczy³y wy³¹cznie przekszta³canych samo-
dzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, nie zaœ jednostek samorz¹du tery-
torialnego, nawet, je¿eli te wczeœniej przejê³y zobowi¹zania zak³adów.

Nale¿y jednak¿e podkreœliæ, i¿ prace na projektem wspomnianej ustawy nadal
trwaj¹ w sejmowej Komisji Zdrowia. A zatem mo¿liwe jest zg³aszanie propozycji popra-
wek.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Na podstawie art. 49 uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej –
Regulamin Senatu z dnia 23 listopada 1990 r., „Monitor Polski” 1991 nr 2,
poz. 11, pragnê z³o¿yæ oœwiadczenie dotycz¹ce zmiany szczegó³owych zasad
wynagradzania urzêdników i innych pracowników s¹dów i prokuratur.

Szanowny Panie Ministrze!
Pan Minister jako konstytucyjny organ administracji publicznej pozwoli³

sobie wydaæ nowe rozporz¹dzenie w sprawie stanowisk i szczegó³owych
zasad wynagradzania urzêdników i innych pracowników s¹dów i prokuratur
oraz odbywania sta¿u urzêdniczego z dnia 30 czerwca 2008 r.
Rozporz¹dzenie to wywo³a³o, moim zdaniem, uzasadnione protesty,
szczególnie œrodowiska sêdziowskiego.

Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, na przyk³ad dyrektor s¹du czy
kierownik finansowy s¹du oraz ich zastêpcy mog¹ zarobiæ nawet 7 tysiêcy z³.
Stawki te zosta³y okreœlone wide³kowo i jest to zabieg zrozumia³y, ale
porównuj¹c te stawki do uposa¿eñ sêdziowskich pojawiæ siê musz¹
w¹tpliwoœci.

Bez w¹tpienia zawód sêdziego jest zawodem wyj¹tkowym i szczególnym.
Wyj¹tkowoœæ tego¿ urzêdu podkreœli³ choæby ustrojodawca. Jest to jedyny
urz¹d, co do którego Konstytucja RP wskazuje na gwarancje wynagrodzenia
odpowiadaj¹ce godnoœci urzêdu – art. 178 ust. 2. Dodajmy równie¿, ¿e
w polskim systemie prawnym zakres czynnoœci sêdziego w wielu
przypadkach wykracza poza czynnoœci podejmowane przez sêdziów w
innych pañstwach Wspólnoty Europejskiej, zwiêkszaj¹c trud pe³nionej
funkcji.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci wskazywa³o niejednokrotnie, i¿ optymalnym
stanem by³aby sytuacja, w której urz¹d sêdziego by³by zwieñczeniem
kariery prawnika. Wymaga to jednak motywuj¹cych wynagrodzeñ. Równie¿
wskazane by³oby zachowanie odpowiednich proporcji zarobków
pracowników sfery bud¿etowej, co przedmiotowym rozporz¹dzeniem chyba
zosta³o naruszone.

Czy wobec tego w pierwszym rzêdzie nie nale¿a³oby podj¹æ dzia³añ
maj¹cych na celu wzmocnienie statusu sêdziego, tak¿e materialnego, a tym
samym czynnie przeciwdzia³aæ eskalacji protestów œrodowiska
sêdziowskiego?

Kazimierz Jaworski

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Kazimierza Jaworskiego dotycz¹ce

zmiany szczegó³owych zasad wynagradzania urzêdników i innych pracowników s¹dów
i prokuratury, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.
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Nowe okreœlenie wysokoœci stawek wynagrodzenia urzêdników i innych pracowni-
ków s¹dów i prokuratury w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegó³owych zasad wynagradzania urzêdni-
ków i innych pracowników s¹dów i prokuratury oraz odbywania sta¿u urzêdniczego
(Dz. U. Nr 117, poz. 742), ma charakter wy³¹cznie potencjalny. Z za³o¿enia powinno
umo¿liwiæ równie¿ w przysz³oœci, a wiêc nie tylko w perspektywie roku 2008, kszta³to-
wanie przez pracodawców ewentualnego wzrostu wynagrodzeñ pracowników, w zale¿-
noœci od bie¿¹cych mo¿liwoœci.

W przeciwieñstwie do sposobu ustalania wysokoœci stawek wynagrodzenia sê-
dziów, stawki wynagrodzenia dla urzêdników i innych pracowników s¹dów i prokura-
tury, okreœlane s¹ wide³kowo i nie powoduj¹ automatycznego osi¹gniêcia maksymalnych
stawek wynagrodzenia. W ramach okreœlonych w rozporz¹dzeniu „wide³ek”, pracodaw-
cy okreœlaj¹ wynagrodzenia poszczególnych pracowników w ramach posiadanych
œrodków na wynagrodzenia.

Wysokoœæ wynagrodzeñ, które mog¹ uzyskiwaæ pracownicy s¹dów, okreœlona
w tym rozporz¹dzeniu, jest dostosowana do potrzeb s¹downictwa powszechnego w za-
kresie pozyskiwania i zatrudniania fachowej kadry urzêdniczej.

W odniesieniu do kwestii wynagrodzeñ sêdziowskich, uprzejmie informujê, ¿e Mi-
nister Sprawiedliwoœci od chwili objêcia urzêdu podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu
zmianê systemu wynagradzania sêdziów, w ramach mo¿liwoœci bud¿etowych Pañstwa.

W wyniku tych dzia³añ, w roku 2009, w drodze incydentalnej interwencji normatywnej,
nast¹pi podwy¿szenie wynagrodzeñ sêdziowskich o kwotê 1000 z³otych brutto na ka¿-
de stanowisko sêdziowskie. Œrodki na ten cel zosta³y zagwarantowane w przyjêtym
przez Rz¹d projekcie ustawy bud¿etowej.

Docelowe prawid³owe ukszta³towanie uposa¿eñ sêdziowskich, gwarantuj¹ce nale-
¿yte wykonanie normy artyku³u 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej po-
przez zapewnienie sêdziom poziomu wynagrodzeñ odpowiadaj¹cego zarówno godnoœci
urzêdu, jak i zakresowi ich obowi¹zków, wymaga kompleksowych zmian systemo-
wych. Dlatego te¿ równoczeœnie prowadzone s¹ prace legislacyjne zmierzaj¹ce do zmia-
ny obowi¹zuj¹cego obecnie systemu wynagradzania sêdziów.

W³aœciwe rozwi¹zania systemowe w tym zakresie, s¹ ponadto warunkiem koniecz-
nym wdro¿enia nowego modelu kariery prawniczej, w którym najwy¿sz¹ pozycjê zajmo-
wa³by urz¹d sêdziego, sprawowany przez prawników o najwy¿szych kwalifikacjach
etycznych i zawodowych.

W ocenie Ministra Sprawiedliwoœci, w sytuacji przedstawionej wy¿ej, nie ma ¿adne-
go uzasadnienia dla protestów œrodowiska sêdziowskiego.

Pozostajê z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
£ukasz Rêdziniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zasygnalizowaæ Panu Ministrowi wa¿ny problem dotycz¹cy

ujêcia w europejskiej sieci drogowej TEN-T dróg maj¹cych kluczowe
znaczenie dla rozwoju Dolnego Œl¹ska.

Po opublikowaniu propozycji zmian w transeuropejskiej sieci
transportowej w zakresie dróg, kolei i dróg wodnych marsza³ek
województwa dolnoœl¹skiego zg³osi³ w tej sprawie uwagi. W propozycjach
zespo³u pracuj¹cego nad modyfikacj¹ wspólnotowych wytycznych
dotycz¹cych rozwoju sieci TEN-T brak odcinków drogi S5 o przebiegu
Poznañ–Wroc³aw i Wroc³aw–K³odzko–Boboszów. Z punktu widzenia rozwoju
Dolnego Œl¹ska sieæ tych dróg jest spraw¹ strategiczn¹, gdy¿ zapewnia
spójnoœæ wewn¹trzkrajowych powi¹zañ komunikacyjnych.

W przypadku kolei doprecyzowaæ nale¿y przebieg linii na Dolnym
Œl¹sku, w szczególnoœci w obszarze przedsudeckim i sudeckim, oraz zasady
powi¹zania jej z sieci¹ kolejow¹ na terenie Republiki Czeskiej.

W zakresie dróg wodnych spójnoœæ systemu ¿eglugi œródl¹dowej na
Dolnym Œl¹sku wymaga uwzglêdnienia w sieci TEN-T odcinków
stanowi¹cych zintegrowan¹ ca³oœæ zakoñczon¹ wêz³ami. Wêz³em takim jest
Wroc³awski Wêze³ Wodny z dwoma portami na terenie Wroc³awia:
popowickim i miejskim. Dlatego te¿ istotne jest, by na obecnym etapie prac
uwzglêdniæ w modyfikacji sieci TEN-T odcinek od Wroc³awia do Portu
Szczecin–Police.

W dalszej perspektywie marsza³ek przewiduje rozwój ¿eglugi powy¿ej
Wroc³awia. W zwi¹zku z tym oczekiwane jest jednoznaczne stanowisko
Polski w sprawie realizacji, we wspó³pracy z Republik¹ Czesk¹, europejskiej
drogi wodnej Dunaj–Odra–£aba, planowanej jako czêœæ sieci TEN-T.

Popieram w ca³ej rozci¹g³oœci stanowisko marsza³ka województwa
dolnoœl¹skiego i tak¿e proszê o ujêcie w europejskiej sieci drogowej TEN-T
przedstawionych propozycji dotycz¹cych Dolnego Œl¹ska.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 sierpnia 2008 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia skierowanego przez senatora Stanis³awa Jurewicza

do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka na 17. posiedzeniu Senatu w dniu
7 sierpnia 2008 r., przekazujê poni¿sze stanowisko.

W wyniku przeprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury analiz, uwzglêdnia-
j¹cych finansowe mo¿liwoœci naszego pañstwa w kolejnych perspektywach finanso-
wych UE, prognoz ruchu oraz roz³o¿enia priorytetów w kontekœcie budowy autostrad
i dróg ekspresowych do 2012 roku stwierdzono, i¿:
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1. Droga nr S-5 na odcinku Poznañ–Wroc³aw–K³odzko–Boboszów, istotna dla pol-
skiej sieci drogowej i dla Dolnego Œl¹ska, stanowi zbyt bliskie, konkurencyjne po-
³¹czenie wzglêdem drogi S-3 wpisanej do sieci TEN-T. Poza tym droga S-5 na
wskazanym odcinku ma ju¿ zapewnione finansowanie z tytu³u przygotowañ do
Mistrzostw EURO 2012. Bior¹c pod uwagê powy¿sze, logicznym wydaje siê wybór
drogi S-11, która poprzez wpisanie jej do sieci TEN-T mog³aby uzyskaæ te same, co
droga S-5 parametry techniczne. Droga S-5 otrzyma finansowanie do 2012 roku,
zatem œrodki finansowe z Funduszu Spójnoœci po 2014 roku na rozwój i moderni-
zacjê sieci TEN-T bêd¹ mog³y byæ przeznaczone na inne, równie pilne zadania in-
frastrukturalne.

2. Przebieg linii kolejowych wpisanych do sieci TEN-T na Dolnym Œl¹sku dotyczy li-
nii: E 30 i C-E 30 oraz E 59 i C-E 59. Ich modernizacja zapewni regionowi dostêp
do innych regionów s¹siaduj¹cych. Podzielam pogl¹d Pana Senatora, ¿e uk³ad li-
nii kolejowych na Dolnym Œl¹sku wymaga doprecyzowania, szczególnie pod
k¹tem przywrócenia niektórych zawieszonych po³¹czeñ do Republiki Czeskiej.
Kwestia ta jest jednak przedmiotem oddzielnych analiz i wspó³pracy ze stron¹
czesk¹. Po³¹czenia te o znaczeniu regionalnym nie dotycz¹ magistrali tranzyto-
wych. Ich modernizacja i zmiana uk³adu sieci kolejowej bêdzie odbywa³a siê stop-
niowo, poza sieci¹ TEN-T.

3. W zakresie drogi wodnej rzeki Odry obecnie Ministerstwo Infrastruktury postulu-
je o wpisanie do sieci TEN-T odcinka od Brzegu Dolnego do ujœcia Nysy £u¿yckiej.
Przystosowanie tego odcinka docelowo do IV klasy ¿eglownoœci pozwoli na usu-
niêcie w¹skiego gard³a, które uniemo¿liwia ¿eglugê przez wiêksz¹ czêœæ roku.
Udro¿nienie tego odcinka stanowi³oby pierwszy etap modernizacji tej drogi wodnej,
który zapewni po³¹czenie miêdzy górnym i dolnym odcinkiem rzeki. Ostatecznym
celem modernizacji Odrzañskiej Drogi Wodnej na ca³ym polskim odcinku jest do-
stosowanie jej do IV klasy ¿eglugi, co pozwoli otworzyæ mo¿liwoœæ po³¹czenia
z drog¹ wodn¹ Dunaj–Odra–£aba. Dzia³ania te, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci fi-
nansowe i realizacjê innych priorytetów w zakresie infrastruktury transportu,
musz¹ byæ wdra¿ane etapami w d³u¿szym horyzoncie czasowym.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Z informacji, jakie do mnie docieraj¹, wynika, ¿e Rada do spraw

Zwalczania Chorób Nowotworowych nie funkcjonuje zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. Z regulaminu rady wynika, i¿ powinna ona
spotykaæ siê na posiedzeniach nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³, a protoko³y
z posiedzeñ powinny byæ publikowane na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia. Tymczasem ostatni protokó³ zamieszczony na stronie MZ dotyczy
spotkania 19 listopada 2007 r. i zosta³ podpisany przez ustêpuj¹cego
podsekretarza stanu Jaros³awa Pinkasa. Z danych udostêpnionych na
stronie Ministerstwa Zdrowia mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e Rada do spraw
Zwalczania Chorób Nowotworowych w tej kadencji parlamentu i funkcjonowania
obecnego ministerstwa nie zebra³a siê ani razu.

Zaniepokojony t¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹
o zainteresowanie siê t¹ spraw¹ i przywrócenie posiedzeñ rady, tak aby
odbywa³y siê one zgodnie z regulaminem i nadal s³u¿y³y celowi, dla którego
rada zosta³a powo³ana.

Choroby nowotworowe stanowi¹ olbrzymi problem spo³eczny.
Zapadalnoœæ, zachorowalnoœæ oraz umieralnoœæ na nowotwory w Polsce stale
siê zwiêksza. D¹¿¹c do zmiany tej trudnej sytuacji stworzono Narodowy Pro-
gram Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jest to bardzo dobry instrument
naprawczy, a jego g³ównym za³o¿eniem jest niesienie pomocy chorym na
schorzenia nowotworowe.

Dlatego te¿ pragnê ponownie wyraziæ swoje zaniepokojenie zaistnia³¹
sytuacj¹. Nie mo¿e byæ tak, ¿e prawid³owe funkcjonowanie Rady do spraw
Zwalczania Chorób Nowotworowych zostaje zagro¿one.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Karczewskiego, przes³a-

ne przy piœmie Pana Marsza³ka, znak: BPS/DSK-033-819/08 z dnia 13 sierpnia
2008 r., w sprawie posiedzeñ Rady ds. Zwalczania chorób Nowotworowych, uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ i informacji.

Powo³ana przez Ministra Zdrowia Rada ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych –
organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programu dzia³a na podstawie i zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Na-
rodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1200 z póŸn.
zm.) oraz Regulaminu Pracy Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, zatwierdzo-
nego przez Ministra Zdrowia.
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Posiedzenia Rady odbywaj¹ siê w terminie okreœlonym w Regulaminie terminie
tj. nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³ i stosownie do zg³aszanych problemów, wymaga-
j¹cych stanowiska Rady.

I tak, w roku bie¿¹cym Rada obradowa³a w nastêpuj¹cych terminach: I kwarta³ –
3 marca 2008 r., II kwarta³ – 20 maja 2008 r. W III kwartale posiedzenie zaplanowane
zosta³o na 10 wrzeœnia 2008 r.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ zaakceptowania treœci Protoko³ów przez wszystkich
cz³onków Rady przed umieszczeniem ich na stronie internetowej Ministerstwa Zdro-
wia, powy¿sze ukazuj¹ siê na stronie internetowej z pewnym opóŸnieniem, za co prze-
praszamy.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w roku bie¿¹cym wszystkie ustawowe zada-
nia Rady, jak równie¿ zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworo-
wych realizowane by³y i s¹ bez przeszkód pod przewodnictwem pocz¹tkowo przez Pana
Andrzeja W³odarczyka – Podsekretarza Stanu oraz w chwili obecnej przez Pana Marka
Twardowskiego – Podsekretarza Stanu.

Na najbli¿szym posiedzeniu Rady, które odbêdzie siê 10 wrzeœnia 2008 r. Przewodni-
cz¹cy Rady zaproponowa³ jej cz³onkom miêdzy innymi omówienie, z pewnym wyprze-
dzeniem, zadañ przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego programu
zwalczania chorób nowotworowych w roku 2009 i dokonanie wstêpnego podzia³u œrod-
ków finansowych pomiêdzy zadania, które zostan¹ zaakceptowane przez Radê.

Zale¿y nam bowiem na szybkim przekazaniu do zatwierdzenia Radzie Ministrów
harmonogramu zadañ zaplanowanych do realizacji w roku 2009, w ramach Narodowe-
go programu zwalczania chorób nowotworowych, co w konsekwencji pozwoli na rozpo-
czêcie ich wdra¿ania, jeszcze w koñcówce roku bie¿¹cego.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zaniepokojony sytuacj¹ dzieci w Polsce chorych na hemofiliê pragnê

zwróciæ uwagê Pani Minister na zapad³e w tym przedmiocie decyzje.
Otó¿ dowiedzia³em siê, ¿e w dniu 23 lipca bie¿¹cego roku odby³ siê

przetarg na dostawê czynnika krzepniêcia. Ministerstwo wybra³o leki
osoczopochodne, choæ mo¿na by³o kupiæ preparaty rekombinowane, które s¹
nie tylko o wiele tañsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze. Na ca³ym
œwiecie odstêpuje siê od leczenia preparatami osoczopochodnymi. Mog¹
przenosiæ one groŸne patogeny, priony czy wirusy i powodowaæ aplazjê
szpiku kostnego. Stosowanie leków osoczopochodnych nie jest zalecane
w ¿adnym kraju Unii Europejskiej! Obecnie jedynie preparaty
rekombinowane daj¹ gwarancjê bezpieczeñstwa ma³ym pacjentom.

Decyzja Ministerstwa Zdrowia jest ca³kowicie niezrozumia³a
i nieuzasadniona. Wybrano leki gorszej jakoœci, z którymi wi¹¿¹ siê liczne
zagro¿enia. Ponadto s¹ dro¿sze od medykamentów skuteczniejszych
i bezpieczniejszych. A zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿na by wykorzystaæ na
inne nagl¹ce potrzeby chorych dzieci, jak chocia¿by leczenie powik³añ
hemofilii czy kolejne dostawy czynników krzepniêcia.

Ufam, ¿e w trosce o dobro ma³ych pacjentów ministerstwo wprowadzi
rozwi¹zania najkorzystniejsze, które nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla ¿ycia
i zdrowia dzieci cierpi¹cych na hemofiliê.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Stanis³awa Karczewskiego, z³o¿one-

go w dniu 17 sierpnia 2008 roku, podczas 17. posiedzenia Senatu Rzeczpospolitej Pol-
skiej, przekazanego przy piœmie znak: BPS/DSK/043-819/08, z dnia 13 sierpnia
2008 roku, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Wszyscy pacjenci, którzy zostan¹ w³¹czeni do programu profilaktycznego pn.: „Za-
pobieganie krwawieniom u dzieci chorych na hemofilia A i B” bêd¹ otrzymywali mo¿li-
wie najlepsze produkty lecznicze tj. bezpieczne, wytworzone zgodnie z najnowsz¹
wiedz¹ medyczn¹ i postêpem technologicznym.

Przy wyborze oferty zdecydowano siê na wybór preparatów osoczopochodnych,
gdy¿ ¿adna z ofert w zakresie dostarczenia czynników rekombinowanych nie gwaranto-
wa³a dostarczenia iloœci zapotrzebowanej przez wnioskodawcê do koñca roku 2008.
Ponadto, oferta w zakresie dostarczenia czynników rekombinowanych odnosi³a siê tyl-
ko do czynników I generacji, których stabilizator produktów stanowi albumina ludzka.
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Nale¿y przypomnieæ, ¿e przeciwko stosowaniu czynników krzepniêcia uzyskiwa-
nych z osocza, wysuwany jest przez firmy dostarczaj¹ce czynniki rekombinowane ar-
gument rzekomego nara¿enia chorych na ryzyko zaka¿enia. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
odnosi siê to do preparatów uzyskiwanych przed wielu laty w Stanach Zjednoczonych.
Wówczas nieznane by³y nowoczesne metody detekcji wirusów przy u¿yciu biologii mo-
lekularnej oraz procedury inaktywacji wirusów.

Nie ma ¿adnych dowodów naukowych na to, ¿e obecne technologie s¹ nieskuteczne
w zakresie eliminacji wirusów oraz brak jest doniesieñ, ¿e wspó³czesne czynniki oso-
czopochodne spowodowa³y jakiekolwiek zaka¿enia.

Obecne technologie frakcjonowania osocza, inaktywacji i eliminacji wirusów s¹ rów-
nie nowoczesne, co technologia produkcji czynników rekombinowanych. Ponadto, je-
¿eli poruszymy problem hipotetycznych czynników infekcyjnych, które jeszcze nie zo-
sta³y odkryte to mog¹ one byæ równie¿ obecne w preparatach rekombinowanych, które
uzyskuje siê metodami biologicznymi, a wiêc takimi, gdzie w procesie technologicz-
nym wykorzystywane s¹ ¿ywe organizmy, których z³o¿onoœæ nie jest w dalszym ci¹gu
poznana.

Ostatecznym argumentem przemawiaj¹cym jednak za zakupem w ca³oœci czynni-
ków osoczopochodnych by³y ostatnio opublikowane wyniki kilku badañ, na które po-
wo³uje siê równie¿ Krajowy Konsultant w dziedzinie Hematologii Klinicznej,
wskazuj¹cym na to, i¿ czynniki rekombinowane w wiêkszym stopniu ni¿ uzyskiwane
z osocza indukuj¹ procesy odpornoœciowe, które je inaktywuj¹, a wiêc mog¹ byæ w tym
aspekcie gorsze od czynników uzyskiwanych z osocza.

Ponadto, nale¿y zaznaczyæ, i¿ jedynie czynniki rekombinowane III generacji s¹ wol-
ne od wszelkiego materia³u biologicznego i powinny byæ rozwa¿ane w aspekcie ewen-
tualnego wdro¿enia do terapii chorych na hemofiliê, jednak¿e ich cena rynkowa jest
kilkukrotnie wy¿sza od czynników osoczopochodnych. Ponadto produkty lecznicze
najnowszej generacji nie zosta³y zaoferowane w trakcie postêpowania przetargowego.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, i¿ Minister Zdrowia
z wyj¹tkow¹ trosk¹ i zrozumieniem podejmuje dzia³ania zamierzaj¹ce do poprawy
standardu opieki oraz jakoœci ¿ycia chorych na hemofiliê i pokrewne skazy krwo-
toczne.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W za³¹czeniu przesy³am kopiê pisma z dnia 18 lipca 2008 r. otrzymanego

od wójta gminy Nawojowa, pana Stanis³awa Kie³basy. Uprzejmie proszê
o zapoznanie siê z pismem dotycz¹cym zmiany kryteriów oceny
merytorycznej I stopnia w priorytecie 1 „Gospodarka wodno-œciekowa”
dzia³aniu 1.1 „Gospodarka wodno-œciekowa w aglomeracjach powy¿ej
15 tysiêcy RLM” oraz pozytywne jego rozpatrzenie.

Proszê o pozytywne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 10 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora RP Stanis³awa Koguta na 17.

posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r. (Pismo: BPS/DSK-043-825/08) uprzej-
mie informujê, i¿ rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji dopuszcza mo¿liwoœæ
w³¹czania w obrêb granic aglomeracji m.in. obszarów objêtych form¹ ochrony przyrody
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Sytuacja taka
dotyczy przypadków, dla których przygotowanie szczegó³owej dokumentacji (np. stu-
dium wykonalnoœci) potwierdzi zasadnoœæ finansow¹ i techniczn¹ takich dzia³añ inwe-
stycyjnych. W przeciwnym wypadku powinno zastosowaæ siê inne ni¿ system
kanalizacji zbiorczej rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce zapewnienie odpowiedniego poziomu
zbierania i oczyszczania œcieków powstaj¹cych na tym terenie.

Nale¿y tutaj zaznaczyæ, i¿ nie ma obowi¹zku wyposa¿ania obszaru ca³ej aglomera-
cji w systemy sieciowe. Na terenach, gdzie budowa jest nieop³acalna, dopuszcza siê
mo¿liwoœæ stosowania innych rozwi¹zañ ni¿ sieæ kanalizacji zbiorczej.

Kolejn¹ kwesti¹ poruszan¹ poœrednio w oœwiadczeniu jest sprawa budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenach obszarów ochronnych ujêæ wody. Zgodnie z obecnie
obowi¹zuj¹cym prawodawstwem, w przypadku nowych inwestycji lokalizowanych na
terenach stref ochronnych ujêæ wody, mo¿na uzale¿niæ wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowê od uzyskania zapewnienia od inwestora o planowanym rozwi¹zaniu proble-
mów gospodarki œciekowej poprzez np: wyprowadzenie œcieków poza teren ochronny.

W przypadku likwidowania zasta³ych Ÿróde³ zanieczyszczeñ, w³aœciciel ujêcia wody
mo¿e wnioskowaæ o usuniêcie dotychczasowego Ÿród³a zanieczyszczeñ. Koszty dzia³añ
inwestycyjnych obci¹¿aj¹ jednak w tym wypadku w³aœciciela ujêcia.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z kierowanymi do mojego biura licznymi pismami

i interwencjami w³adz samorz¹dowych gminy Ruciane-Nida oraz powiatu
piskiego, dotycz¹cymi uchwa³y Rady Mazurskiego Parku Krajobrazowego
z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie podjêcia dzia³añ na rzecz utworzenia
Mazurskiego Parku Narodowego, uprzejmie proszê Pana o informacjê na
temat planów i zamierzeñ Ministerstwa Œrodowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2008 r., znak: BPS/DSK-043-775/08,

przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora Marka Konopki, dotycz¹ce uchwa³y Rady Mazur-
skiego Parku Krajobrazowego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie podjêcia dzia³añ na
rzecz utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego, informujê, co nastêpuje.

Dyskusja nad potrzeb¹ utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego toczy siê od
wielu lat. Obszar Pojezierza Mazurskiego charakteryzuje siê wielkim bogactwem œwia-
ta roœlin i zwierz¹t a urozmaicona, polodowcowa rzeŸba terenu, lasy o cechach natu-
ralnych oraz du¿a iloœæ jezior stanowi¹cych ostoje ptaków wodno-b³otnych (w tym
Jezioro £uknajno uznane przez UNESCO za rezerwat biosfery oraz objête Konwencj¹
Ramsarsk¹) – czyni¹ ten obszar jednym z najcenniejszych przyrodniczo nie tylko
w skali kraju, ale równie¿ Europy. Potrzebê ochrony wybitnych walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych Pojezierza Mazurskiego dostrze¿ono ju¿ w 1971 r., kiedy to
Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie przedstawi³ w Ministerstwie Leœnictwa projekt powo³a-
nia Mazurskiego Parku Narodowego.

Aktualnie, Minister Œrodowiska, wykonuj¹c zapisy zawarte w Programie dzia³añ na
lata 2007–2013 Krajowej strategii ochrony i zrównowa¿onego u¿ytkowania ró¿norodno-
œci biologicznej, przyjêtej przez Radê Ministrów uchwa³¹ nr 270/2007 z dnia
27 paŸdziernika 2007 r. oraz maj¹c na uwadze petycje i apele obywateli, œrodowisk na-
ukowych i organizacji spo³ecznych w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Narodo-
wego, podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji ustaleñ zawartych w ww. dokumencie.
Podjêto prace wstêpne zmierzaj¹ce do opracowania systemu ochrony przyrody uwzglêdnia-
j¹cego rozwój spo³eczno-gospodarczy regionu Pojezierza Mazurskiego.

Utworzenie parku narodowego mo¿e staæ siê stymulatorem rozwoju regionu. Obec-
noœæ tej formy ochrony przyrody stanie siê dla niego wizytówk¹ rozpoznawaln¹ w ca-
³ym kraju. Stworzy to warunki do rozwoju sektora us³ug turystycznych (baza
noclegowa, gastronomia), rzemios³a, tak¿e rolnictwa ekologicznego. Szans¹ dla ma³ych
gospodarstw rolnych, po³o¿onych w pobli¿u parku, mo¿e staæ siê rozwój agroturystyki.
Ponadto park narodowy, poprzez tworzenie oœrodków informacji turystycznej, muzeów
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przyrodniczych, oœrodków edukacyjnych oraz liczne wydawnictwa informacyjno-pro-
pagandowe, bez w¹tpienia przyczyni siê do promocji walorów przyrodniczo-krajobra-
zowych oraz kulturowych gmin, miejscowoœci i regionu, co w istotny sposób powinno
wp³yn¹æ na wiêksze zainteresowanie i poznanie regionu przez turystów krajowych i za-
granicznych. Istotna jest równie¿ koniecznoœæ rozbudowy i utrzymania infrastruktury
zwi¹zanej z funkcjonowaniem parku narodowego. Wszystkie te dzia³ania powinny
przyczyniæ siê do szybszego i bardziej efektywnego rozwoju gospodarczego regionu oraz
poprawy warunków ¿ycia mieszkañców. Zwiêkszenie zapotrzebowania na okreœlone
us³ugi w znacz¹cy sposób powinno równie¿ wp³yn¹æ na zwiêkszenie aktywnoœci gospo-
darczej miejscowej ludnoœci.

Ponadto wszelkie powy¿sze dzia³ania dotycz¹ce utworzenia Mazurskiego Parku Na-
rodowego musz¹ byæ uzgodnione z w³aœciwymi miejscowo organami uchwa³odawczymi
jednostek samorz¹du terytorialnego, jak równie¿ zaopiniowane przez zainteresowane
organizacje pozarz¹dowe. Wa¿nym elementem tych zamierzeñ jest opracowanie doku-
mentacji przyrodniczej oraz odniesienie siê do uwarunkowañ zagospodarowania prze-
strzennego gmin lub ich czêœci planowanych do w³¹czenia w granice parku
narodowego, jak równie¿ dokonanie uzgodnieñ, o których mowa powy¿ej. Dodatkowo
niezwykle istotna jest kwestia w³¹czenia w granice parku narodowego nieruchomoœci
niebêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, co równie¿ wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ doko-
nania uzgodnieñ z ich w³aœcicielami.

Maj¹c na uwadze powy¿sze uwarunkowania, w tym szczególnie koniecznoœæ pogo-
dzenia ochrony przyrody z rozwojem spo³eczno-gospodarczym regionu, Minister Œro-
dowiska zwróci³ siê z proœb¹ do wojewody warmiñsko-mazurskiego, o przedstawienie
stanowiska w sprawie utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego oraz harmonogra-
mu prac zwi¹zanych z tym zagadnieniem.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ plan dzia³añ oraz wszelkie decyzje dotycz¹ce
utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego bêd¹ podejmowane w porozumieniu
z miejscowymi spo³ecznoœciami reprezentowanymi przez administracjê samorz¹dow¹.

Wyra¿am tak¿e pogl¹d, i¿ wspólnie zostan¹ wypracowane satysfakcjonuj¹ce roz-
wi¹zania, przyczyniaj¹ce siê do w³aœciwej ochrony walorów przyrodniczych oraz rozwo-
ju spo³eczno-gospodarczego Pojezierza Mazurskiego.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
dr Maciej Trzeciak
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Oœwiadczenie senatora Bronis³awa Korfantego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê grupa osób, które s¹
przedstawicielami lokatorów zamieszkuj¹cych mieszkania po by³ej kopalni
„Siemianowice” w Siemianowicach Œl¹skich. Przedstawiciele ci reprezentuj¹
lokatorów zamieszkuj¹cych pod adresami: Micha³kowicka 34, Pstrowskiego
1–3, Jana Paw³a II 20, Micha³kowicka 30, Koœciuszki 2–4.

Lokatorzy tych mieszkañ nie mog¹ nabyæ zamieszkiwanych lokali
w myœl ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (DzU 01.04.24) znowelizowanej
ustaw¹ dotycz¹c¹ nabywania nieruchomoœci z dnia 7 lipca 2005 r.
(DzU 157.13.15). Aktualny stan prawny jest nastêpuj¹cy.

Po pierwsze, Kompania Wêglowa SA jako jednoosobowa spó³ka Skarbu
Pañstwa jest wieczystym u¿ytkownikiem gruntów i w³aœcicielem budynków.
Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. Kompania Wêglowa
SA mo¿e zbywaæ mieszkania bêd¹ce jej w³asnoœci¹ wy³¹cznie na rzecz
najemców oraz osób bliskich, którym ustawa przyznaje pierwszeñstwo
w nabyciu lokalu mieszkalnego.

Po drugie, w imieniu Kompanii Wêglowej SA na dzieñ dzisiejszy mas¹
upad³oœciow¹ zarz¹dza syndyk powo³any przez S¹d Gospodarczy
w Katowicach.

Po trzecie, z informacji Kompanii Wêglowej SA wynika, ¿e sêdzia
komisarz S¹du Rejonowego w Katowicach-Wschód, Wydzia³ Gospodarczy do
spraw Upad³oœciowo-Naprawczych, nie wyra¿a zgody na wy³¹czenie z masy
upad³oœciowej przedmiotowych budynków.

Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem: dlaczego s¹d gospodarczy nie
wyra¿a zgody na wydzielenie z masy upad³oœciowej budynków
mieszkalnych, które maj¹ uregulowany status prawny i ksiêgi wieczyste?
Wymieniona sytuacja powoduje, ¿e lokatorzy nie mog¹ nabyæ tych mieszkañ.
Ponadto informujê, ¿e niektóre budynki zosta³y wybudowane w latach
siedemdziesi¹tych i maj¹ nieuregulowany stan prawny gruntów. W zwi¹zku
z tym proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na pytanie: czy do opisanej sytuacji
mo¿e mieæ zastosowanie ustawa o zasiedzeniu?

Bronis³aw Korfanty

OdpowiedŸ

Warszawa, 19.09.2008 r.

Pan
Bronis³aw Korfanty
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora z³o¿one w dniu 7 sierpnia 2008 r.

podczas 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przes³ane przez Pana Marka
Zió³kowskiego Wicemarsza³ka Senatu pismem z dnia 13 sierpnia 2008 r., dotycz¹ce
sytuacji lokatorów budynków mieszkalnych po³o¿onych w Siemianowicach Œl¹skich
po upad³ym KWK Siemianowice – Zak³ad Górniczy Rozalia Spó³ce z o.o. z siedzib¹
w Siemianowicach Œl¹skich, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje:
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Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2003 r. S¹d Rejonowy w Katowicach og³osi³
upad³oœæ d³u¿nika KWK Siemianowice – Zak³ad Górniczy Rozalia Spó³ki z o.o. z siedzi-
b¹ w Siemianowicach Œl¹skich. Sprawa otrzyma³a sygnaturê akt X U 209/02 (obecnie
sygn. akt X GUp 154/07).

Problem z mieszkaniami zajmowanymi przez lokatorów interweniuj¹cych u Pana
Senatora wynika z tego, ¿e nieruchomoœci na których znajduj¹ siê te mieszkania nie s¹
w³asnoœci¹ upad³ego, chocia¿ byæ powinny, bo mia³y zostaæ wniesione do spó³ki tytu-
³em aportu.

Budynki pod adresami Micha³kowicka 34, Pstrowskiego 1–3, Jana Paw³a II 20, Mi-
cha³kowicka 30 i Koœciuszki 2–4 w Siemianowicach Œl¹skich s¹ w istocie, wobec nie-
dostatecznego uregulowania stanu prawnego gruntów pod nimi, tylko nak³adami na
nieruchomoœciach gruntowych nienale¿¹cych do upad³ego, i w takim stanie wesz³y
w sk³ad masy upad³oœci KWK Siemianowice Zak³ad Górniczy Rozalia Spó³ki z o.o.

Na dzieñ og³oszenia upad³oœci nieruchomoœci gruntowe, na których znajduj¹ siê te
budynki nie zosta³y bowiem przeniesione na rzecz KWK Siemianowice Zak³ad Górniczy
Rozalia Spó³ki z o.o. przez za³o¿yciela spó³ki, tj. Rudzk¹ Spó³kê Wêglow¹ S.A., której
nastêpc¹ prawnym jest obecnie Kompania Wêglowa S.A. w Katowicach. Stanowi³y
i stanowi¹ one nadal jedynie zadeklarowany aport, okreœlony aktem za³o¿ycielskim
KWK Siemianowice Zak³ad Górniczy Rozalia Spó³ki z o.o. w Siemianowicach Œl¹skich,
który nie zosta³ w ca³oœci wykonany przez Rudzk¹ Spó³kê Wêglow¹ S.A. (obecnie Kom-
pania Wêglowa S.A.). S¹ to grunty w³asne, grunty uw³aszczone i grunty nie uw³aszczo-
ne na dzieñ aktu za³o¿ycielskiego, tj. 31 sierpnia 1996 r.

W trakcie postêpowania upad³oœciowego Kompania Wêglowa S.A. dokona³a uw³a-
szczenia na swoj¹ rzecz tylko niektórych dzia³ek gruntu. Do chwili obecnej Kompania
nie dokona³a przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci aportem na rzecz upad³ej Kopalni
co powoduje, ¿e w masie upad³oœci znajduj¹ siê wy³¹cznie przedmiotowe budynki jako
nak³ady, bez prawa do dysponowania nieruchomoœciami gruntowymi. Wyklucza to
sprzeda¿ mieszkañ najemcom na zasadach preferencyjnych, a nawet jakiekolwiek roz-
porz¹dzanie tymi nieruchomoœciami przez syndyka tak¿e z uwzglêdnieniem praw loka-
torów.

Upad³emu przys³uguje zatem odszkodowanie stanowi¹ce ró¿nicê miêdzy wartoœci¹
aportu przyjêt¹ w umowie, a zbywcz¹ wartoœci¹ wk³adu, przy uwzglêdnieniu wad
zmniejszaj¹cych tê wartoœæ.

W trakcie trwania postêpowania upad³oœciowego syndyk dokona³ likwidacji w za-
sadzie wszystkich sk³adników maj¹tku upad³ego za wyj¹tkiem opisanych powy¿ej nie-
ruchomoœci, Bez wspó³dzia³ania Kompanii Wêglowej S.A. w Katowicach, w zakresie
uregulowania stanu prawnego gruntów, zw³aszcza w kontekœcie odszkodowania apor-
towego, jakakolwiek likwidacja tych sk³adników nie jest mo¿liwa. Od pocz¹tku postê-
powania upad³oœciowego problem ten by³ przedmiotem licznych wyst¹pieñ
kierowanych przez syndyka do Kompani Wêglowej S.A., w których syndyk zwraca³ siê
o nabycie nak³adów w postaci przedmiotowych budynków celem „po³¹czenia” ich z nie-
ruchomoœciami gruntowymi, do których prawo uw³aszczenia przys³ugiwa³o wy³¹cznie
Kompanii Wêglowej S.A. i Spó³ce Restrukturyzacji Kopalñ S.A., jako w³aœcicielowi
upad³ej Kopalni. Rozwi¹zanie to, dawa³oby mo¿liwoœæ, po uregulowaniu stanu praw-
nego gruntów, sprzeda¿y mieszkañ na rzecz lokatorów. Masa upad³oœci uzyska³aby
natomiast ekwiwalentne œrodki umo¿liwiaj¹ce uregulowanie zaleg³ych nale¿noœci pra-
cowniczych.

W tym przedmiocie odby³o siê wiele spotkañ i narad z udzia³em syndyka, przedsta-
wicieli Ministerstwa Gospodarki (Departament Górnictwa i Nadzoru W³aœcicielskiego)
i Kompanii Wêglowej S.A. W toku tych spotkañ Kompania przedstawi³a koncepcjê, zgod-
nie z któr¹ nie bêdzie ona nabywaæ nak³adów od syndyka lecz dokonana sama uregu-
lowania stanu prawnego nieruchomoœci gruntowych, a nastêpnie uregulowane grunty
stanowiæ bêd¹ podstawê do z³o¿enia przez Kompaniê wniosku o wy³¹czenie nierucho-
moœci z masy upad³oœci. Syndyk akceptowa³ to rozwi¹zanie wskazuj¹c jednak, i¿ bê-
dzie to proces wyd³u¿ony w czasie z uwagi na formalnoœci zwi¹zane z uw³aszczeniem
gruntów. Kompania Wêglowa S.A. mimo wszystko podtrzyma³a tê propozycjê rozwi¹za-
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nia problemu. Czynnoœci deklarowane przez Kompaniê, pocz¹wszy od og³oszenia
upad³oœci, nie zosta³y dope³nione do chwili obecnej z powodu wyd³u¿onego w czasie
procesu uw³aszczenia gruntów.

Wniosek Kompanii Wêglowej S.A. o wy³¹czenie z masy upad³oœci obj¹³ tylko frag-
mentarycznie niewielki zakres nieruchomoœci, co nie rozwi¹zywa³o ca³oœci problemów
zwi¹zanych z mieszkaniami. O ile Kompania nie wywi¹za³aby siê ze swoich deklaracji
ca³oœciowo, mog³aby zaistnieæ koniecznoœæ umorzenia postêpowania upad³oœciowego
z uwagi na brak œrodków na jego kontynuacjê, co doprowadzi³oby do sytuacji, w której
tylko niektóre nieruchomoœci mog³yby nale¿eæ do Kompanii, a nak³ady na pozosta³e
nieruchomoœci, i to w przewa¿aj¹cej czêœci, stanowi³yby nadal sk³adnik mienia upad³ej
Kopalni. W tej sytuacji, w momencie braku œrodków w masie upad³oœci, zaistnia³aby
koniecznoœæ umorzenia postêpowania upad³oœciowego, co w konsekwencji stwarza³o-
by zagro¿enie wszczêcia po umorzeniu upad³oœci, egzekucji z zabudowanych nierucho-
moœci wobec wielomilionowego zad³u¿enia upad³ej Kopalni (oko³o 50 milionów z³).
W tych warunkach koniecznym sta³o siê wiêc oczekiwanie na wype³nienie deklaracji
Kompanii Wêglowej S.A., lecz jak wskazano nie tylko w odniesieniu do czêœci nierucho-
moœci, lecz w odniesieniu do ich ca³oœci.

Wobec przed³u¿ania siê procesu uw³aszczenia, syndyk wyst¹pi³ do Kompanii Wê-
glowej S.A. z propozycj¹ uregulowania stanu wadliwoœci aportu w drodze wyp³aty od-
szkodowania w wysokoœci wartoœci preferencyjnej ceny nabycia mieszkañ (5%
wartoœci zgodnie z ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkañ
bêd¹cych w³asnoœci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych spó³ek handlowych
z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkañ
bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa – Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.). Gdyby
nie zosta³o to zaakceptowane przez Kompaniê, jednoczeœnie zaproponowa³ Spó³ce Re-
strukturyzacji Kopalñ S.A., w³aœcicielowi 100% udzia³ów upad³ej Kopalni, nabycie za
tê wartoœæ (5%) nak³adów na mieszkania wraz z cesj¹ uprawnieñ do uzyskania przez t¹
Spó³kê praw do gruntów pod mieszkaniami od Kompanii Wêglowej S.A. Koncepcja ta
by³a przedmiotem wielu narad i ustaleñ prowadzonych przez syndyka z przedstawicie-
lami Kompanii Wêglowej S.A. i Spó³ki Restrukturyzacji Kopalñ S.A. Proponowane
przez syndyka rozwi¹zanie, po zasiêgniêciu przez zainteresowanych opinii prawnych,
zosta³o, co do zasady, zaakceptowane.

Ostatecznie Kompania Wêglowa S.A. przyjê³a jednak rozwi¹zanie polegaj¹ce na
tym, i¿ to ona przejmie mieszkania w drodze wyp³acenia syndykowi odszkodowania
z tytu³u wadliwie wniesionego aportu na zasadzie okreœlonej przepisem art. 14 § 2 ko-
deksu spó³ek handlowych. Jednoczeœnie wobec zagro¿enia umorzenia postêpowania
upad³oœciowego z uwagi na brak œrodków na jego kontynuacjê, Kompania zrezygnowa-
³a z wczeœniej deklarowanej mo¿liwoœci wystêpowania o wy³¹czenie z masy upad³oœci
budynków w miarê uw³aszczania nieruchomoœci, na których s¹ posadowione (tj. frag-
mentarycznie). Natomiast przyjê³a, i¿ o wy³¹czenie to wyst¹pi kompleksowo, po zap³a-
cie stosownego odszkodowania na rzecz syndyka.

Tym samym Kompania odst¹pi³a od pierwotnej wersji rozwi¹zania problemu, pole-
gaj¹cej na sukcesywnym wy³¹czaniu nieruchomoœci, w miarê regulacji stanu prawne-
go gruntów, przyjmuj¹c koncepcjê wy³¹czenia ca³oœciowego nak³adów w postaci
budynków mieszkalnych w istniej¹cym stanie rzeczy, lecz po zap³acie odszkodowania
za niewykonany aport.

W tym celu Kompania Wêglowa S.A. obecnie zleci³a rzeczoznawcom ustalenie war-
toœci przedmiotowego odszkodowania wed³ug stanu na dzieñ zawi¹zania spó³ki
(1996 r.), potwierdzaj¹c przyjêty przez ni¹ sposób postêpowania w piœmie z³o¿onym
sêdziemu-komisarzowi w dniu 5 wrzeœnia 2008 r. Jednoczeœnie w piœmie tym Kompa-
nia wnios³a, co wczeœniej czyni³a bezpoœrednio na posiedzeniu w przedmiocie wy³¹cze-
nia nieruchomoœci z masy upad³oœci, a tak¿e w toku spotkania pe³nomocników
Kompanii Wêglowej S.A. i Spó³ki Restrukturyzacji Kopalñ S.A., o dalsze odroczenie
rozstrzygniêcia w zakresie wniosku o wy³¹czenie z masy upad³oœci nieruchomoœci, na
których posadowione s¹ budynki przy ul Koœciuszki 2–4 oraz przy ul. Micha³kowickiej
30, do czasu ustalenia przez ni¹ wysokoœci odszkodowania nale¿nego syndykowi.
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Rozstrzygniêcie w przedmiocie wy³¹czenia z masy upad³oœci nieruchomoœci, na
których usytuowane s¹ budynki, wskazane w oœwiadczeniu Pana Senatora, uwarun-
kowane jest zatem wnioskami Kompanii Wêglowej S.A. i sêdzia-komisarz nie ma na nie
wp³ywu. Przy czym wskazaæ nale¿y, ¿e sêdzia-komisarz nie rozpoznaj¹c, na wniosek
zainteresowanych, wniosku o wy³¹czenie nieruchomoœci mieszkalnych z masy upad³o-
œci, umo¿liwi³ kompleksowe rozwi¹zanie tej sprawy z zachowaniem pe³ni uprawnieñ
najemców do nabycia zajmowanych mieszkañ na zasadach preferencyjnych. Frag-
mentaryczne i niepe³ne uregulowanie tego problemu w toku upad³oœci w drodze czêœ-
ciowych wniosków o wy³¹czenie z masy, mog³oby – po ewentualnym umorzeniu
upad³oœci z uwagi na brak œrodków, skutkowaæ faktyczn¹ utrat¹ takich uprawnieñ
przez najemców tych lokali, które nie zosta³yby wy³¹czone z masy. Obecnie akceptowa-
ne przez Kompaniê Wêglow¹ S.A. rozwi¹zanie proponowane od pocz¹tku procesu
upad³oœci, tj. przejêcie nak³adów na budynki mieszkalne przez u¿ytkownika wieczyste-
go gruntów, stanie siê rozwi¹zaniem optymalnym, s³u¿¹cym zabezpieczeniu interesów
zarówno najemców, jak i samego procesu upad³oœci.

Odpowiadaj¹c natomiast na drugie pytanie Pana Senatora, czy do opisanej sytuacji
mo¿e mieæ zastosowanie zasiedzenie, nale¿y wskazaæ, ¿e instytucja zasiedzenia uregu-
lowana jest w art. 172 i nastêpnych kodeksu cywilnego. Przepisy te przewiduj¹ mo¿li-
woœæ nabycia w³asnoœci nieruchomoœci przez osobê, która posiada tak¹ nieruchomoœæ
nieprzerwanie przez okreœlony czas jako posiadacz samoistny. Natomiast treœæ
art. 336 kodeksu cywilnego okreœla, i¿ posiadaczem samoistnym jest osoba, która w³a-
da dan¹ rzecz¹ jak w³aœciciel.

Z przedstawionych powy¿ej wyjaœnieñ wynika, ¿e budynki mieszkalne opisane
w oœwiadczeniu Pana Senatora s¹ jedynie nak³adami poczynionymi na gruncie niena-
le¿¹cym do upad³ego, a osoby w nich zamieszkuj¹ce maj¹ jedynie status najemców.
Najem stanowi prawn¹ formê przekazania rzeczy do u¿ywania (art. 659 i nastêpne
k.c.). W œwietle powy¿szych uregulowañ najemcy nie s¹ wiêc posiadaczami samoistny-
mi. St¹d te¿ przepisy o zasiedzeniu nie maj¹ zastosowania do najemców lokali.

Reasumuj¹c powy¿sze, wyra¿am nadziejê, ¿e treœæ niniejszej odpowiedzi wyjaœni³a
zg³oszone przez Pana Senatora w¹tpliwoœci. Jednoczeœnie zapewniam Pana Senatora,
¿e postêpowanie upad³oœciowe KWK Siemianowice – Zak³ad Górniczy Rozalia Spó³ki
z o.o. z siedzib¹ w Siemianowicach Œl¹skich, z uwagi na spo³eczn¹ donios³oœæ, pozosta-
nie przedmiotem zainteresowania s³u¿b nadzorczych Ministra Sprawiedliwoœci.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bronis³awa Korfantego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê pan Stanis³aw Kowalski
zamieszka³y w D¹browie Górniczej przy ulicy Wojska Polskiego 49/160.
Pracowa³ jako monter konstrukcji stalowych na wysokoœciach w Mostostalu
Zabrze. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych uleg³ wypadkowi, a nastêpnie
zosta³ zwolniony z pracy niezgodnie z przepisami prawa pracy, co
potwierdza wyrok S¹du Rejonowego w D¹browie Górniczej z dnia
24 wrzeœnia. S¹d nakaza³ pod rygorem natychmiastowej wykonalnoœci
wyp³atê odszkodowania za bezprawne rozwi¹zanie stosunku pracy
i pozbawienie Stanis³awa Kowalskiego Ÿród³a dochodu oraz przywrócenie go
do pracy. Odszkodowanie do dnia dzisiejszego nie zosta³o wyp³acone,
a panu Kowalskiemu na skutek pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia przyznano
II grupê inwalidzk¹. W 1994 r. przed wydzia³em X S¹du Wojewódzkiego
odby³a siê kolejna rozprawa, w której s¹d zdecydowa³ o przyznaniu panu
Kowalskiemu odszkodowania w wysokoœci 25 milionów z³ przed
denominacj¹ (obecnie 2 tysi¹ce 500 z³). Ten wyrok s¹du równie¿ nie zosta³
wykonany.

Odpis wyroku wraz z wnioskiem o egzekucjê zas¹dzonej kwoty trafia do
komornika rewiru II w D¹browie Górniczej. Niestety, do dnia dzisiejszego
odszkodowanie nie zostaje wyp³acone. Nie zosta³a nawet wszczêta
egzekucja wobec d³u¿nika. Sprawa ta, pomimo prawomocnych wyroków
s¹dów RP i licznych interwencji parlamentarzystów, toczy siê bez
pozytywnego rozstrzygniêcia ponad dwadzieœcia lat.

Ze s³ów pana Kowalskiego wynika, i¿ interweniowa³ wielokrotnie
u prezesa S¹du Rejonowego w D¹browie Górniczej w sprawie braku dzia³añ
komornika. Niestety, bezskutecznie. Równie bezowocne by³y interwencje
parlamentarzystów u komornika – ich pisma zawsze pozostaj¹ bez
odpowiedzi.

Komornik Rewiru II w D¹browie Górniczej uznaje kwotê za zbyt nisk¹, by
op³aci³o mu siê podj¹æ egzekucjê. Chcia³bym nadmieniæ, i¿ dla pana
Stanis³awa Kowalskiego zas¹dzona kwota jest znacz¹ca ze wzglêdu na
trudn¹ sytuacjê materialn¹, w jakiej siê znalaz³, i utratê zdrowia.

W œwietle przytoczonych wy¿ej faktów istnieje uzasadnione podejrzenie,
i¿ komornik nie wywi¹zuje siê z na³o¿onych na niego obowi¹zków.

Proszê Pana Ministra o interwencjê i gruntowne zbadanie
nieprawid³owoœci oraz informacjê, w jaki sposób pan Kowalski mo¿e
skutecznie dochodziæ swych praw.

Bronis³aw Korfanty

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 24.09.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2008 r. (znak: BSP/DSK-043-768/08),

przy którym przedstawione zosta³o oœwiadczenie senatora Bronis³awa Korfantego z³o-
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¿one na 17. posiedzeniu Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 r. dotycz¹ce sprawy Stani-
s³awa Kowalskiego zwi¹zanej niewykonaniem œwiadczeñ pieniê¿nych zas¹dzonych
prawomocnymi wyrokami s¹dowymi, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje:

Departament Wykonania Orzeczeñ i Probacji, w ramach zwierzchniego administra-
cyjnego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ komorników, sprawowanego przez Ministra Spra-
wiedliwoœci z mocy art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach
s¹dowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. 2006 r. Nr 167, poz.1191 z póŸn. zm.), zleci³
zbadanie przedmiotowej sprawy Prezesowi S¹du Okrêgowego w Katowicach, który
w piœmie z dnia 11 wrzeœnia br. (znak: S.Sk.05-050-222/08) wyjaœni³, i¿ ¿aden z ko-
morników s¹dowych dzia³aj¹cych przy S¹dzie Rejonowym w D¹browie Górniczej nie
prowadzi³ postêpowania egzekucyjnego z wniosku Stanis³awa Kowalskiego w oparciu
o tytu³ egzekucyjny w postaci wyroku ww. s¹du wydanego w sprawie o sygnaturze akt
IVP 229/92.

Z udzielonych wyjaœnieñ wynika, i¿ w sprawie o podanej sygnaturze s¹d wyda³
w dniu 22 wrzeœnia 2005 r. postanowienie, moc¹ którego oddali³ wniosek Stanis³awa
Kowalskiego o dokonanie wyk³adni wyroku, zaœ w dniu 23 listopada 2005 r. S¹d Okrê-
gowy w Katowicach oddali³ za¿alenie na to postanowienie.

Stanis³aw Kowalski z³o¿y³ te¿ wniosek o wydanie tytu³u wykonawczego, to jest wy-
roku S¹du Rejonowego w D¹browie Górniczej w sprawie o sygnaturze IVP 209/92
w miejsce utraconego, który to wniosek – jak wynika z postanowienia S¹du Rejonowe-
go w D¹browie Górniczej z dnia 15 listopada 2005 r., nie zosta³ uwzglêdniony.

W tej sprawie Stanis³aw Kowalski równie¿ korzysta³ z przewidzianego prawem
œrodka zaskar¿enia, który tak¿e zosta³ oddalony, Orzeczenie w tym zakresie S¹d Okrê-
gowy w Katowicach wyda³ w dniu 31 stycznia 2006 r., w sprawie oznaczonej sygnatur¹
akt IXPz 20/06.

Powy¿sze informacje uprawdopodabniaj¹ stwierdzenie, i¿ postêpowanie egzekucyj-
ne z wniosku Stanis³awa Kowalskiego nie zosta³o wszczête, poniewa¿ koniecznym wa-
runkiem do wszczêcia tego rodzaju postêpowania jest przedstawienie – ³¹cznie
z wnioskiem egzekucyjnym, tytu³u wykonawczego, to jest prawomocnego orzeczenia
s¹dowego zaopatrzonego w klauzulê wykonalnoœci. Taki warunek wynika z przepisu
art. 797 zdanie 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postêpowania cywilnego
(Dz.U. z dnia 1 grudnia 1965 r. Nr 43, poz. 296; sprost. Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113
z póŸn. zm.).

Godzi siê podkreœliæ, i¿ w przypadku odmowy przyjêcia przez komornika s¹dowego
wniosku o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego sk³adaj¹cemu tego rodzaju wniosek
przys³uguje skarga – do s¹du rejonowego, przy którym dzia³a komornik – na odmowê
jego przyjêcia b¹dŸ skarga na zaniechanie podjêcia czynnoœci po z³o¿eniu wniosku eg-
zekucyjnego.

Ponadto pragnê dodaæ, i¿ aktualnie Stanis³aw Kowalski z³o¿y³ odwo³anie – jako
ubezpieczony, w sprawie tocz¹cej siê przed S¹dem Okrêgowym (Wydzia³ Ubezpieczeñ
Spo³ecznych) w Katowicach oznaczonej sygnatur¹ akt XI U 2293/08. Najbli¿szy termin
rozprawy zosta³ wyznaczony na dzieñ 30 wrzeœnia 2008 r.

Z wyrazami szacunku
Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
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Oœwiadczenie senatora Bronis³awa Korfantego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê grupa by³ych pracowników
likwidowanej Huty „Jednoœæ” SA w Siemianowicach Œl¹skich. Z uzyskanych
przeze mnie informacji wynika, ¿e pewne niewielkie kwoty zas¹dzone
wyrokami od kilku lat s¹ im wyp³acane, lecz ci¹gle znaczna czêœæ roszczeñ
pozostaje niezaspokojona. Przeciwko Hucie „Jednoœæ” SA w likwidacji
prowadzonych jest obecnie trzysta piêædziesi¹t siedem spraw z wniosków
pracowniczych, a ³¹czne zad³u¿enie na dzieñ 30 paŸdziernika 2007 r.
wynios³o 1 milion 923 tysi¹ce z³. Wierzytelnoœci FGŒP opiewaj¹ na kwotê
14 milionów z³. Wysokoœæ zad³u¿enia wobec FGŒP pozbawi by³ych
pracowników, przy sporz¹dzeniu procentowego planu podzia³u w kategorii 6
art. 1025 k.p.c., mo¿liwoœci zaspokojenia roszczeñ i spowoduje lawinê skarg
i za¿aleñ oraz ca³kowity parali¿ postêpowania. Nadmieniam, i¿ komornik,
zgodnie z art. 1025 k.p.c., przeka¿e na rzecz funduszu do ka¿dej z trzech
prowadzonych spraw kwotê trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za
pracê brutto.

W dniu 11 kwietnia 2008 r. skierowa³em oœwiadczenie w tej sprawie do
dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych z zapytaniem, czy mo¿liwe jest wyra¿enie zgody na
zaspokojenie roszczeñ funduszu poprzez przekazywanie sta³ych kwot b¹dŸ
okreœlenie procentowego udzia³u w ka¿dorazowo wyegzekwowanych
kwotach. W dniu 9 maja 2008 r. otrzyma³em odpowiedŸ od dyrektora
funduszu, który poinformowa³ mnie, ¿e na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa nie
ma mo¿liwoœci zadoœæuczynienia wnioskom by³ych pracowników Huty
„Jednoœæ” SA w likwidacji.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e Pan Minister jest w³aœcicielem likwidowanej Huty
„Jednoœæ” w Siemianowicach Œl¹skich, zwracam siê do Pana Ministra
z pytaniem, czy mo¿liwe jest przesuniêcie nale¿noœci w kwocie 1 miliona
923 tysiêcy z³ wobec Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych
na rzecz pracowników likwidowanej Huty „Jednoœæ”.

Chcia³bym dodaæ, ¿e sytuacja materialna pracowników Huty „Jednoœæ”
jest bardzo trudna i ka¿de, nawet niewielkie pieni¹dze s¹ dla nich bardzo
wa¿ne.

Bronis³aw Korfanty

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 sierpnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora Bronis³awa Korfantego na

17. posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r. w sprawie nale¿noœci pracowników
likwidowanej Huty Jednoœæ S.A. w Siemianowicach Œl¹skich, przes³anym przez Pana
Marsza³ka pismem znak BPS/DSK-043-793/08 z dnia 13.08.2008 r., przedstawiam
nastêpuj¹ce wyjaœnienia:
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Spó³ka Huta Jednoœæ S.A. w likwidacji w Siemianowicach Œl¹skich zosta³a utwo-
rzona w 1995 r. na podstawie ustawy z dnia 3.02.1993 r. o restrukturyzacji finansowej
przedsiêbiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82).
W spó³ce tej Skarb Pañstwa obj¹³ akcje za wierzytelnoœci. Wiêkszoœciowy udzia³ w spó³ce
posiadaj¹ prywatne osoby prawne i pracownicy spó³ki. Udzia³ Skarbu Pañstwa w kapi-
tale zak³adowym Spó³ki wynosi 10,5%.

W dniu 30.10.2003 r. Spó³ka zosta³a postawiona w stan likwidacji.
W latach 2003–2005 spó³ka trzykrotnie sk³ada³a wniosek do s¹du o upad³oœæ. S¹d

oddali³ wniosek ze wzglêdu na brak œrodków na pokrycie kosztów postêpowania upad-
³oœciowego.

Sytuacja likwidowanej Spó³ki jest bardzo trudna. Trwaj¹ egzekucje komornicze,
zajête s¹ konta bankowe, tocz¹ siê liczne procesy s¹dowe z powództwa by³ych pracowni-
ków i innych wierzycieli. Brak jest wystarczaj¹cych œrodków na prowadzenie likwida-
cji. Likwidator pomimo trudnoœci kontynuuje dzia³alnoœæ likwidacyjn¹ staraj¹c siê
uzyskaæ stabilnoœæ finansow¹ na poziomie umo¿liwiaj¹cym kontynuowanie likwidacji.

Ze wzglêdu na niski udzia³ w kapitale zak³adowym spó³ki, Skarb Pañstwa ma bar-
dzo ograniczone mo¿liwoœci wp³ywania na przebieg postêpowania likwidacyjnego.

Minister Skarbu Pañstwa nie posiada narzêdzi prawnych umo¿liwiaj¹cych bezpo-
œredni wp³yw na dzia³ania Likwidatora lub wydawanie dyspozycji odnoœnie sp³at zobo-
wi¹zañ Spó³ki, w tym nale¿noœci Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.

Uprzejmie wyjaœniam, ¿e Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych zo-
sta³ utworzony na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeñ pracowni-
czych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1 ze zm.),
a od dnia 1 paŸdziernika 2006 r. dzia³a zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 lipca 2006 r.
o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy (Dz. U.
Nr 158, poz. 1121). Fundusz jest pañstwowym funduszem celowym (w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych), posiadaj¹cym osobowoœæ prawn¹. Fundusz jest in-
stytucj¹ gwarancyjn¹, dzia³aj¹c¹ zgodnie z Dyrektyw¹ Rady nr 80/987/EWG z dnia
20 paŸdziernika 1980 r. o zbli¿aniu ustaw Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych ochro-
ny pracowników na wypadek niewyp³acalnoœci pracodawcy, a tak¿e Dyrektyw¹ Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 2002/74/WE z dnia 23 wrzeœnia 2002 r. zmieniaj¹c¹
Dyrektywê Rady nr 80/987/EWG z dnia 20 paŸdziernika 1980 r. Celem istnienia in-
stytucji gwarancyjnych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej jest ochrona ro-
szczeñ pracowniczych, w razie niemo¿noœci ich zaspokojenia przez niewyp³acalnego
pracodawcê. G³ównym Ÿród³em dochodów Funduszu s¹ obowi¹zkowe sk³adki op³aca-
ne przez pracodawców; zaœ przychodów – zwroty sum wyp³aconych tytu³em œwiadczeñ
pracowniczych, niewyp³acalnym pracodawcom. Od dnia 1 stycznia 2002 r.
Dysponentem Funduszu jest minister w³aœciwy do spraw pracy.

Z powa¿aniem
MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma pytaniami mieszkañców Pszczyny i jej okolic

dotycz¹cymi emisji zanieczyszczonego miêdzy innymi przez producentów
pod³o¿a do uprawy pieczarek powietrza zwracam siê z proœb¹ o informacje
na temat prac nad ustaw¹ o zapachowej jakoœci powietrza oraz
ewentualnych terminów przedstawienia jej projektu.

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 3.09.2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora S³awomira Kowalskiego pod-

czas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 r. w sprawie prac nad projek-
tem ustawy o przeciwdzia³aniu uci¹¿liwoœci zapachowej, poni¿ej przedstawiam
stosowne informacje.

Nieprzyjemny zapach, który wystêpuje w otoczeniu szeregu Ÿróde³ wprowadza-
j¹cych substancje do powietrza jest przyczyn¹ najwiêkszej iloœæ skarg ludnoœci na ja-
koœæ powietrza. Kojarzony jest zarówno z zagro¿eniem zdrowia, jak i dyskomfortem.
Jednak koniecznoœæ ujêcia subiektywnych odczuæ, jakimi s¹ negatywne wra¿enia za-
pachowe, w formie obiektywnych w³aœciwych w ka¿dych warunkach standardów i pro-
cedur jest zadaniem bardzo z³o¿onym. Do tej pory w resorcie œrodowiska powsta³o ju¿
kilka propozycji prawnych dotycz¹cych tego zagadnienia. Przeprowadzono szereg dys-
kusji i konsultacji merytorycznych. W ich trakcie powsta³o jednak wiele w¹tpliwoœci
dotycz¹cych praktycznego zastosowania proponowanych rozwi¹zañ, w tym tak¿e na-
tury ekonomicznej. ¯adne z nich nie otrzyma³o pe³nej akceptacji zainteresowanych
jednostek.

Ze wzglêdu na wagê problemu, resort œrodowiska podj¹³ kolejn¹ próbê uregulowa-
nia problematyki przeciwdzia³ania uci¹¿liwoœci zapachowej w akcie normatywnym
o randze ustawy, uwzglêdniaj¹c w ramach swoich prac wyniki dyskusji nad poprzedni-
mi propozycjami prawnymi.

W celu przyspieszenia prac nad ustaw¹, prze³amania impasu oraz osi¹gniêcia
kompromisowego rozwi¹zania prawnego omawianej kwestii, w styczniu 2008 zosta³a
powo³ana specjalna grupa robocza. Celem wydania ustawy, nad któr¹ grupa pracuje,
jest okreœlenie zasad postêpowania zw³aszcza w przypadku wystêpowania uci¹¿liwoœci
zapachowej spowodowanej prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz wytwórcz¹
w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa (w tym tak¿e pro-
dukcji pod³o¿a do uprawy pieczarek), warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowe-
go. Planowany projekt ustawy zostanie oparty na doœwiadczeniach krajowych
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w zakresie legislacji dotycz¹cej jakoœci powietrza, sygna³ów dochodz¹cych z ró¿nych
regionów kraju dotycz¹cych odorów, jak równie¿ na analizie przepisów obowi¹zu-
j¹cych w innych pañstwach (Holandia, Niemcy, Japonia). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e – jak
dot¹d – na szczeblu Unii Europejskiej brak jest regulacji w tym zakresie.

Projektowana ustawa musi poruszyæ szereg istotnych zagadnieñ, m.in.:
1. istotê (pojêcie) uci¹¿liwoœci zapachowej,
2. metody oceny zapachowej jakoœci powietrza,
3. katalog sposobów postêpowania, których zastosowanie bêdzie skutkowaæ ograni-

czeniem lub ca³kowitym wyeliminowaniem uci¹¿liwoœci zapachowej,
4. przepisy okreœlaj¹ce organy administracji publicznej oraz kompetencje tych orga-

nów, stanowi¹ce podstawê dzia³añ w³adczych ukierunkowanych na ograniczenie
lub wyeliminowanie uci¹¿liwoœci zapachowej.

Jednym z istotnych elementów ustawy jest okreœlenie sposobów dokonywania oce-
ny jakoœci powietrza pozwalaj¹cych na obiektywne stwierdzenie wystêpowania na da-
nym terenie uci¹¿liwoœci zapachowej. W tym zakresie wykorzystana zostanie norma
PN-EN 13725, która precyzuje metodê obiektywnego okreœlania stê¿enia zapachowego
w próbce gazowej z zastosowaniem olfaktometrii dynamicznej.

Zasadnicze kompetencje zwi¹zane z podejmowaniem dzia³añ w³adczych ukierun-
kowanych na ograniczenie lub wyeliminowanie uci¹¿liwoœci zapachowej planujemy
przypisaæ organom zale¿nie od ich w³aœciwoœci w zakresie wydawania pozwoleñ na ko-
rzystanie ze œrodowiska oraz nadzoru nad dzia³aniami niewymagaj¹cymi pozwoleñ.
Oznacza to, ¿e tak¿e organy gminy stan¹ siê czêœci¹ tworzonego systemu. Prawdopo-
dobnie przyznane zostan¹ im kompetencje zwi¹zane z wydawaniem stosownych
decyzji w przypadku stwierdzenia wystêpowania uci¹¿liwoœci zapachowej powodowa-
nej powszechnym lub zwyk³ym korzystaniem ze œrodowiska (niewymagaj¹cym pozwo-
leñ œrodowiskowych).

Projekt przedmiotowej ustawy zostanie przedstawiony pod obrady parlamentu do
koñca br.

Z wyrazami powa¿ania
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Proszê o informacjê, czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza

powo³aæ zespó³ do spraw uproszczeñ w zakresie wdra¿ania funduszy
strukturalnych. Jeœli tak, to na jakich zasadach bêdzie on funkcjonowa³?

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka dotycz¹ce oœwiadczenia Pana Senatora

S³awomira Kowalskiego uprzejmie przedstawiam informacje dotycz¹ce Zespo³u do
spraw uproszczeñ systemu wykorzystania œrodków funduszy Unii Europejskiej, dzia³a-
j¹cego pod przewodnictwem Ministra Rozwoju Regionalnego.

Zespó³ do spraw uproszczeñ systemu wykorzystania œrodków funduszy Unii Euro-
pejskiej zosta³ powo³any Zarz¹dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia
2008 r. W sk³ad Zespo³u, okreœlony ww. Zarz¹dzeniem, weszli eksperci – praktycy:
zarówno pracownicy MRR, jak równie¿ przedstawiciele przedsiêbiorców, samorz¹dów,
instytucji zaanga¿owanych we wdra¿anie programów unijnych, a tak¿e eksperci ze-
wnêtrzni. Ich zadaniem jest badanie indywidualnych i systemowych przypadków nad-
miernych utrudnieñ w korzystaniu z funduszy strukturalnych, a tak¿e formu³owanie
sugestii zmian wytycznych MRR lub instrukcji wykonawczych poszczególnych instytu-
cji. Prace Zespo³u koncentruj¹ siê na programach operacyjnych realizowanych w ra-
mach Narodowej Strategii Spójnoœci 2007–2013.

Powo³anie Zespo³u jest istotnym uzupe³nieniem dzia³añ prowadzonych przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego na przestrzeni ostatniego roku, zmierzaj¹cych do za-
gwarantowania przejrzystego i przyjaznego beneficjentom systemu wdra¿ania
programów operacyjnych.

W celu optymalnego zidentyfikowania kwestii problemowych dotycz¹cych wspar-
cia dla konkretnych grup beneficjentów, w ramach zespo³u funkcjonuj¹ trzy wyspecja-
lizowane grupy. Ww. grupy zajmuj¹ siê kwestiami zwi¹zanymi odpowiednio z:

Þ Europejskim Funduszem Spo³ecznym,
Þ œrodkami dla przedsiêbiorców,
Þ œrodkami przeznaczonymi dla samorz¹dów oraz na przedsiêwziêcia infrastruktu-

ralne.
Pierwsze posiedzenie Grupy ds. Przedsiêbiorców odby³o siê w dniu 4 wrzeœnia br.,

posiedzenia kolejnych grup zosta³y zaplanowane tak¿e na wrzesieñ 2008 r.
Podkreœliæ nale¿y, i¿ zamierzeniem MRR by³o zaanga¿owanie w dyskusjê i pracê

nad uproszczeniami systemu jak najszerszego grona zainteresowanych podmiotów.
S³u¿y temu m.in. uruchomiony w MRR – w ramach zainicjowanej przez resort akcji
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„Proste Fundusze”, której elementem s¹ tak¿e prace ww. Zespo³u – nowy kana³ kon-
taktu i zbierania informacji o wszelkich przypadkach nadmiernej komplikacji proce-
dur zwi¹zanych z wykorzystaniem funduszy UE. Wszyscy, którzy maj¹ uwagi
i pomys³y na uproszczenie procedur, mog¹ przesy³aæ je na adres poczty elektronicznej
prostefundusze@mrr.gov.pl lub za poœrednictwem poczty tradycyjnej na adres Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego. Ww. postulaty staj¹ siê – obok bie¿¹cych analiz eks-
pertów – jedn¹ z podstaw prac Zespo³u.

Efekty dzia³alnoœci poszczególnych grup eksperckich zostan¹ przedstawione w ra-
portach, których opublikowanie planowane jest na jesieni br., podobnie jak sprawo-
zdanie z prac Zespo³u.

Pozostajê w przekonaniu, i¿ prace Zespo³u, a tak¿e zainicjowanie publicznej dysku-
sji nad mo¿liwoœciami dalszego uproszczenia systemu udzielania wsparcia ze œrodków
unijnych, przyczyni¹ siê w wymierny sposób do zapewnienia skutecznej i efektywnej
absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci na lata 2007–2013. Ze swej
strony pragnê zapewniæ o gotowoœci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do przekaza-
nia informacji na temat efektów prac Zespo³u na rêce Pana Marsza³ka.

Z wyrazami szacunku
MINISTER
w z. Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
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Za³¹cznik

Zarz¹dzenie nr 7
Ministra Rozwoju Regionalnego

z dnia 8.08.2008

w sprawie powo³ania Zespo³u do spraw uproszczeñ systemu wykorzystania
œrodków funduszy Unii Europejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póŸn. zm.1) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. 1. Powo³uje siê Zespó³ do spraw uproszczeñ systemu wykorzystania œrodków
funduszy Unii Europejskiej, zwany dalej „Zespo³em”.

2. Zespó³ jest organem pomocniczym ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regio-
nalnego.

§ 2. Do zadañ Zespo³u nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie propozycji uproszczeñ systemu wykorzystania œrodków

funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007–2013;
2) gromadzenie, ocena i opracowywanie ostatecznych wersji propozycji uprosz-

czeñ zg³aszanych do ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regionalnego
lub bezpoœrednio do Zespo³u;

3) opracowywanie okresowych raportów o proponowanych i wdro¿onych upro-
szczeniach;

4) przeprowadzanie szczegó³owej analizy porównawczej dokumentów doty-
cz¹cych systemu wykorzystania œrodków, opracowanych przez instytucje
zarz¹dzaj¹ce, poœrednicz¹ce oraz wdra¿aj¹ce dla poszczególnych progra-
mów operacyjnych;

5) dokonywanie analiz porównawczych polskiego systemu wykorzystania œrod-
ków funduszy Unii Europejskiej z systemami w wybranych krajach cz³on-
kowskich.

§ 3. 1. W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
1) Przewodnicz¹cyZespo³u–El¿bietaBieñkowska,MinisterRozwojuRegionalnego;
2) Wiceprzewodnicz¹cy Zespo³u – Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu w Mi-

nisterstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej „MRR”;
3) Wiceprzewodnicz¹cy Zespo³u – Jaros³aw Paw³owski, podsekretarz stanu

w MRR;
4) cz³onkowie:

a) Marek Michalski – Departament Koordynacji Programów Infrastruktu-
ralnych w MRR,

b) Rafa³Sukiennik–DepartamentKoordynacjiProgramówRegionalnychwMRR,
c) Aleksandra Kwiatkowska – Departament Wdra¿ania Programów Rozwoju

Regionalnego w MRR,
d) Marta Leœniak – Departament Wdra¿ania Programów Rozwoju Regional-

nego w MRR,
e) Dorota Bortnowska – Departament Zarz¹dzania Europejskim Fundu-

szem Spo³ecznym w MRR,
f) Jacek Ostrowski – Departament Zarz¹dzania Europejskim Funduszem

Spo³ecznym w MRR,
g) Dariusz Nieæ – Departament Zarz¹dzania Programami Konkurencyjnoœci

i Innowacyjnoœci w MRR,
h) Anita Weso³owska – Departament Zarz¹dzania Programami Konkuren-

cyjnoœci i Innowacyjnoœci w MRR,
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717,

z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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i) Krzysztof Siwek – Departament Zarz¹dzania Programem Transport w MRR,
j) Maciej Berliñski – Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,
k) Danuta Jab³oñska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,
1) Barbara Miszczak – Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,
m) Maria Branecka – Ministerstwo Edukacji Narodowej,
n) Sebastian Snop – Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie.

2. W pracach Zespo³u bior¹ udzia³ na prawach cz³onka, za ich zgod¹:
1) Krystyna Borkowska – przedstawiciel Miasta Gdynia;
2) Waldemar S³ugocki – przedstawiciel Miasta ¯agañ;
3) Marzena Chmielewska – przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców

Prywatnych Lewiatan;
4) Ryszard Boguszewski – przedstawiciel Biura Doradztwa Europejskiego Euro-

Compass;
5) Aleksander Lubañski – przedstawiciel Zrzeszenia Inkubatory Akademickie;
6) Bart³omiej Ro¿ek – ekspert zewnêtrzny;
7) Hanna Uzar – ekspert zewnêtrzny.

3. W pracach Zespo³u mog¹ braæ udzia³, z g³osem doradczym, inne osoby niebêd¹ce
jego cz³onkami, zaproszone przez Przewodnicz¹cego Zespo³u.

§ 4. 1. W ramach Zespo³u funkcjonuj¹ Grupy robocze:
1) Grupa do Spraw Europejskiego Funduszu Spo³ecznego;
2) Grupa do Spraw Przedsiêbiorców;
3) Grupa do Spraw: Samorz¹dy–Infrastruktura.

2. Przewodnicz¹cy Zespo³u wyznacza sk³ad poszczególnych Grup roboczych
spoœród cz³onków Zespo³u oraz wskazuje Przewodnicz¹cych Grup roboczych.

§ 5. Przewodnicz¹cy Zespo³u:
1) kieruje pracami Zespo³u;
2) zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Zespo³u;
3) wyznacza Wiceprzewodnicz¹cego, który bêdzie prowadzi³ posiedzenie Ze-

spo³u w przypadku nieobecnoœci Przewodnicz¹cego.
§ 6. Przewodnicz¹cy Grupy roboczej:

1) kieruje pracami Grupy;
2) zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Grupy;
3) wyznacza osobê spoœród cz³onków Grupy roboczej, która bêdzie prowadzi³a

posiedzenie Grupy w przypadku nieobecnoœci Przewodnicz¹cego.
§ 7. Z ka¿dego posiedzenia Zespo³u oraz Grupy roboczej sporz¹dza siê protokó³.
§ 8. Szczegó³owe zasady i tryb pracy Zespo³u i jego Grup roboczych oraz sposób

uzgadniania i podejmowania stanowisk okreœla regulamin Zespo³u zatwierdzany przez
Przewodnicz¹cego Zespo³u.

§ 9. 1. Cz³onkom Zespo³u oraz osobom bior¹cym udzia³ w pracach Zespo³u na pra-
wach cz³onka, zamieszka³ym poza miejscem posiedzenia Zespo³u lub Grupy roboczej,
przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y i zakwaterowania zwi¹zanych z udzia³em
w pracach Zespo³u, na odpowiednio stosowanych zasadach okreœlonych w przepisach
w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracowni-
kowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej,
z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju.

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, pokrywany jest ze œrodków bud¿etowych MRR.
§ 10. Obs³ugê Zespo³u zapewnia Departament Koordynacji i Zarz¹dzania Podsta-

wami Wsparcia Wspólnoty w MRR.
§ 11. Zespó³ dzia³a do czasu odwo³ania go przez ministra w³aœciwego do spraw roz-

woju regionalnego.
§ 12. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU
REGIONALNEGO
El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntów rolnych i leœnych – DzU z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z póŸniejszymi
zmianami – burmistrz Strumienia w piœmie z dnia 26 stycznia 2007 r.
wyst¹pi³a do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem o wyra¿enie
zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze 15,1352 ha gruntów rolnych
klasy III, po³o¿onych we wsi Drogomyœl, przewidzianych w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drogomyœl pod
tereny zabudowy us³ugowo-produkcyjnej. W uzasadnieniu wniosku
zwrócono uwagê na nastêpuj¹ce zagadnienia.

Na terenie gminy Strumieñ grunty klas II, III i IV stanowi¹ obszar
o powierzchni 3772,03 ha, co stanowi 87% obszaru u¿ytków rolnych gminy.
Przeznaczenie 15,1352 ha, to jest 0,4% tych gruntów, na cele nierolnicze nie
stanowi zagro¿enia dla ustawowego priorytetu, jakim jest ochrona gruntów
rolnych, i nie pozostaje w sprzecznoœci z przepisami ustawy.

Pozosta³e 13% u¿ytków rolnych to tereny podmok³e, zalewowe, po³o¿one
w strefie oddzia³ywania Zbiornika Gocza³kowickiego, wykluczaj¹ce inne
mo¿liwoœci inwestowania.

Przedmiotowe grunty po³o¿one s¹ na obszarze zlokalizowanym na
przeciêciu drogi krajowej nr 81 Katowice–Wis³a z drog¹ powiatow¹ nr 2627S
Chybie–Kaczyce Dolne. Eksploatacja tych dróg, o bardzo wysokim natê¿eniu
ruchu samochodowego, w sposób niekorzystny wp³ywa na grunty po³o¿one
wzd³u¿ nich, przede wszystkim poprzez zanieczyszczanie gleb. Œrednie
natê¿enie ruchu pojazdów w weekendy na drodze Katowice–Wis³a w roku
2002 wynosi³o oko³o dwadzieœcia cztery tysi¹ce pojazdów na dobê. Grunty te
nie nadaj¹ siê wiêc do produkcji ¿ywnoœci.

Wiêkszoœæ pracuj¹cych mieszkañców gminy zatrudniona jest poza
rolnictwem, a wiêc umo¿liwienie inwestycji us³ugowo-produkcyjnych
doprowadzi do aktywizacji gospodarczej tego terenu, a w konsekwencji do
utworzenia nowych miejsc pracy i spadku bezrobocia.

Wniosek burmistrza Strumienia dotycz¹cy zmiany przeznaczenia
gruntów na cele us³ugowo-produkcyjne zosta³ pozytywnie zaopiniowany
przez marsza³ka województwa œl¹skiego, który prócz zwrócenia uwagi na
argumenty przedstawione powy¿ej zwróci³ uwagê na du¿¹ atrakcyjnoœæ
inwestycyjn¹ terenu, a co za tym idzie – na aktywizacjê gminy i jej okolic.

Pomimo przekonuj¹cych argumentów przedstawionych przez burmistrza
Strumienia i pozytywnej opinii marsza³ka województwa œl¹skiego wniosek
zosta³ odrzucony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi – pismo z 28 maja
2007 r. nr GZ.tr.057-602-145/07.

Po zapoznaniu siê z argumentami burmistrza Strumienia oraz opini¹
marsza³ka województwa œl¹skiego proszê o pozytywne rozpatrzenie
wniosku. Pragnê te¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê na spowodowane
przekszta³ceniem gruntów mo¿liwoœci aktywizacji gminy, co bior¹c pod
uwagê jej usytuowanie, wp³ynie na jej niew¹tpliwy i widoczny rozwój.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.09

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 23 sierpnia 2008 roku znak:

BPS/DSK-043-794/08, przy którym zosta³ przekazany tekst oœwiadczenia z³o¿onego
przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana S³awomira Kowalskiego podczas 17. po-
siedzenia Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia gruntów rol-
nych na cele nierolnicze – uprzejmie informujê, i¿ Pani Burmistrz Strumienia
wnioskiem z dnia 22 lipca 2008 roku znak: IR-7328/D/3/2008 zwróci³a siê do Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zawieszenie postêpowania administracyjnego w spra-
wie wyra¿enia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III
o powierzchni 15,1352 ha po³o¿onych na terenie wsi Drogomyœl gmina Strumieñ do
czasu uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Przychylaj¹c siê do
Proœby Pani Burmistrz postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2008 roku znak:
GZ.tr.057-602-300/08 zawiesi³em postêpowanie w tej sprawie.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z proœb¹ o udzielenie nastêpuj¹cych informacji. Czy

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej prowadzi prace nad projektem
ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy
o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych? I czy
w wyniku proponowanych zmian osoba wykonuj¹ca pracê nak³adcz¹,
a jednoczeœnie prowadz¹ca pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zap³aci
sk³adki ubezpieczeniowe równe co najmniej najni¿szej podstawie wymiaru
sk³adki dla osób prowadz¹cych firmê? Bardzo proszê równie¿ o podanie
ewentualnych terminów wprowadzenia projektu pod obrady parlamentu.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 13 sierpnia 2008 r. znak:
BPS/DSK-043-802/08, w sprawie tekstu oœwiadczenia senatora S³awomira Kowal-
skiego z³o¿onego podczas 17. posiedzenia Senatu RP, dotycz¹cego udzielenia informa-
cji w sprawie ewentualnego prowadzenia prac przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych – doty-
cz¹cych zmian dla osób wykonuj¹cych pracê nak³adcz¹, a jednoczeœnie prowadz¹cych
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Potwierdzam, ¿e w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, od czerwca bie¿¹cego
roku, prowadzone s¹ prace nad ww. projektem ustawy. Projekt ten by³ przedmiotem
uzgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecznych. W dniu 29 sierpnia 2008 r.
zosta³ przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów. Na posiedzeniu Ko-
mitetu w dniu 4 wrzeœnia 2008 r., projekt zosta³ rozpatrzony i rekomendowany Radzie
Ministrów. W najbli¿szym czasie projekt zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Ra-
dê Ministrów.

Przedmiotowy projekt ustawy zawiera, miêdzy innymi, propozycjê rozci¹gniêcia na
osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, zawieraj¹ce umowy o pracê nak³adcz¹ re-
gu³ ubezpieczeniowych ustalonych dla takich osób zawieraj¹cych umowy zlecenia.
Zmiana ta ma na celu spowodowanie ujednolicenia zasad podlegania ubezpieczeniom
spo³ecznym przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ, niezale¿nie od dodatkowo zawartej
umowy. Dotychczas bowiem osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wykonuj¹ca
jednoczeœnie umowê o pracê nak³adcz¹, ma prawo wyboru, z którego tytu³u chce pod-
legaæ ubezpieczeniom spo³ecznym obowi¹zkowo. Ma to miejsce tak¿e wówczas, gdy
podstawa wymiaru sk³adek z umowy o pracê nak³adcz¹ jest wielokrotnie ni¿sza od
podstawy wymiaru sk³adek z dzia³alnoœci.
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Po wejœciu w ¿ycie projektowanego przepisu, osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, zawieraj¹ce umowy o pracê nak³adcz¹, bêd¹ mia³y warunkowy wybór tytu³u
ubezpieczenia. Wspomnianym warunkiem bêdzie osi¹gniêcie podstawy wymiaru sk³a-
dek z tytu³u pracy nak³adczej w wysokoœci co najmniej równej wysokoœci podstawy dla
osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Proponowane rozwi¹zanie pozwoli zain-
teresowanym na zachowanie mo¿liwoœci wyboru miêdzy dwoma tytu³ami ubezpiecze-
nia, zapewniaj¹c porównywalny poziom ochrony ubezpieczeñ (wysokoœæ œwiadczeñ
z ubezpieczeñ spo³ecznych).

Uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 w zwi¹zku z art. 13 pkt 4 usta-
wy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póŸn. zm.), osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ (w tym gospo-
darcz¹) podlegaj¹ obowi¹zkowo ubezpieczeniom spo³ecznym i spoczywa na nich obo-
wi¹zek op³acania sk³adek na te ubezpieczenia w okresie od dnia rozpoczêcia do dnia
zakoñczenia prowadzenia tej dzia³alnoœci. Osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i podlegaj¹ce z tego tytu³u obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym mog¹ – na swój wniosek – zostaæ objête równie¿ dobrowolnym ubezpiecze-
niem chorobowym. Podstawê wymiaru sk³adek dla tych osób, zgodnie z art. 18 ust. 8
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi zadeklarowana kwota, która nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 60% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale.

Pragnê te¿ dodaæ, ¿e podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w okresie pierwszych
24 miesiêcy kalendarzowych od dnia rozpoczêcia wykonywania dzia³alnoœci gospodar-
czej stanowi zadeklarowana kwota, nie ni¿sza jednak ni¿ 30% kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia (art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych).

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê z proœb¹ o informacjê, w jaki sposób Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego zamierza zapewniæ wk³ad w³asny dla projektów
uczelni wy¿szych znajduj¹cych siê na listach indykatywnych zarówno
programów krajowych, jak i regionalnych.

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 wrzeœnia 2008 r.

Szanowny Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora S³awomira Kowalskiego
w sprawie sposobu zapewnienia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego wk³adu
w³asnego dla projektów uczelni wy¿szych znajduj¹cych siê na listach indykatywnych
programów krajowych uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko, 2007–2013 jak równie¿
w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 dla uczelni wy¿szych
realizuj¹cych projekty z Listy projektów indywidualnych maksymalne mo¿liwe dofi-
nansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowanych. W przypadku gdy projekt nie
otrzyma dofinansowania pokrywaj¹cego ca³oœæ wydatków kwalifikowanych Benefi-
cjent jest zobowi¹zany zapewniæ wk³ad w³asny ze œrodków pozostaj¹cych w jego dyspo-
zycji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego jest zobowi¹zany zapewniæ krajowy wk³ad
publiczny dla wszystkich projektów znajduj¹cych siê na powy¿szej Liœcie ze œrodków
bud¿etu pañstwa, w wysokoœci 15% wydatków kwalifikowanych, natomiast nie ma
podstaw ingerowaæ w sposób zapewniania przez Beneficjentów wk³adu w³asnego na
sfinansowanie pozosta³ych kosztów realizacji projektu.

Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie budowy zbiornika retencyjnego

„Rac³awice Œl¹skie” na rzece Osob³odze.
Na wniosek moich wyborców, mieszkañców gminy Krapkowice,

zwracam siê do Pana z proœb¹ o poparcie starañ marsza³ka województwa
opolskiego oraz Rady Miejskiej w Krapkowicach, zmierzaj¹cych do budowy
zbiornika retencyjnego „Rac³awice Œl¹skie” na rzece Osob³odze bêd¹cej
lewym górskim dop³ywem Odry oraz regulacji koryta tej rzeki.

Budowa zbiornika retencyjnego jest kluczowym elementem gospodarki
przeciwpowodziowej w tym rejonie, zalecanym przez specjalistów. Rzeka
Osob³oga stwarza obecnie zagro¿enie powodziowe dla mieszkañców
znacznego obszaru województwa opolskiego, co znalaz³o potwierdzenie
w czasie powodzi w 1997 r. oraz w 2007 r.

Maj¹c na wzglêdzie uzasadnione obawy o bezpieczeñstwo mieszkañców
terenów zalewowych, zwracam siê do Pana Premiera z apelem o zapewnienie
obywatelom mo¿liwoœci bezpiecznego ¿ycia w s¹siedztwie rzeki Osob³ogi.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 18 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo znak: DSPA 4404-59/08 z dnia 20 sierpnia br. przekazu-

j¹ce oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego w sprawie budowy zbiornika retencyj-
nego „Rac³awice Œl¹skie” na rzece Osob³odze, informujê, ¿e Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu zleci³ dotychczas, stosownie do wymogu prawa wodne-
go, szereg studiów ochrony przeciwpowodziowej, ustalaj¹cych granice zasiêgu wód
powodziowych oraz kierunki ochrony przed powodzi¹. W pierwszej kolejnoœci by³y uru-
chamiane opracowania dla zlewni dop³ywów Odry, gdzie w czasie powodzi w 1997 r.
wyst¹pi³y bardzo du¿e straty (straty w ludziach lub bardzo du¿e straty materialne). Ze
wzglêdu na ograniczenie œrodków bud¿etowych nadal wiele wa¿nych rzek i ich dop³y-
wów wymaga wykonania podobnych opracowañ. Dotyczy to zarówno Osob³ogi, jak te¿
rzeki Ma³a Panew, Widawa, O³awa, Œlê¿a i szereg innych rzek.

Pragnê poinformowaæ, i¿ planowana inwestycja zbiornika retencyjnego „Rac³awice
Œl¹skie” na rzece Osob³odze w miejscowoœciach Rac³awice Œl¹skie, Dzier¿ys³awie i Kli-
sino jest inwestycj¹ realizowan¹ przez Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Opolu.

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e szacunkowy koszt inwestycji wy-
nosi 86 mln z³. WZMiUW w Opolu zarezerwowa³ na ten cel, w projekcie zapotrzebowa-
nia œrodków z bud¿etu pañstwa na rok 2009 w ramach œrodków Programu dla Odry
2006, kwotê w wysokoœci 1,0 mln z³ na opracowanie dokumentacji projektowej, z czego
0,7 mln z³ – na rok 2009 i 0,3 mln z³ – na rok 2010.
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Pragnê poinformowaæ równie¿, i¿ na zlecenie WZMiUW w Opolu zosta³a opracowa-
na koncepcja planowanego zbiornika retencyjnego „Rac³awice Œl¹skie” na rzece Osob-
³odze w km 28+500, w której za³o¿ono, ¿e ma to byæ praktycznie zbiornik suchy
(polder), z niewielk¹ iloœci¹ sta³ej wody (ok. 1 mln m3 przy maksymalnej pojemnoœci
zbiornika ok. 22 mln m3) w jego dolnej czêœci. Tak du¿a rezerwa powodziowa (oko³o
21 mln m3) umo¿liwi przetrzymanie fali powodziowej przez prawie trzy doby, co przy
górskim charakterze zlewni rzeki Osob³ogi, gdzie wezbrania s¹ krótkotrwa³e, powinno
byæ wystarczaj¹cym zabezpieczeniem przed zalewaniem wsi po³o¿onych w gminie G³o-
gówek i Krapkowice, le¿¹cych poni¿ej zbiornika wzd³u¿ rzeki a¿ do jej ujœcia do Odry.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Sk³adam oœwiadczenie w sprawie przekwalifikowania zespo³u „P”
stacjonuj¹cego w szpitalu w Paczkowie i zabezpieczaj¹cego szpitalny oddzia³
ratunkowy w Nysie na zespó³ „S”.

W imieniu swoich wyborców oraz mieszkañców i samorz¹dowców powiatu
nyskiego zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o uwzglêdnienie w za³o¿eniach
finansowania zespo³ów ratownictwa medycznego w województwie opolskim
w 2009 r. przekwalifikowania poprzez zmianê standardu z „P” na „S”
zespo³u stacjonuj¹cego w Paczkowie.

Taka zmiana podyktowana jest koniecznoœci¹ skrócenia czasu dojazdu
do nag³ych przypadków, wymagaj¹cych interwencji zespo³u „S”, szczególnie
w okresie urlopowym, gdy¿ jest to przygraniczny teren górzysty
z rozbudowan¹ infrastruktur¹ turystyczn¹. Ponadto przebiegaj¹ tamtêdy
dwie drogi krajowe o du¿ym natê¿eniu ruchu, to jest od strony Wroc³awia
i Górnego Œl¹ska w kierunku Kotliny K³odzkiej i Republiki Czeskiej.
Wojewoda opolski równie¿ wyst¹pi³ o zaakceptowanie przez Pani¹ Minister
tej zmiany poprzez przekwalifikowanie zespo³u z „P” na „S” w za³o¿eniach
finansowania zespo³ów ratownictwa medycznego w województwie opolskim
w 2009 r. Obecnie czas dojazdu pomiêdzy szpitalnym oddzia³em
ratunkowym w Nysie a szpitalem w Paczkowie, gdzie stacjonuje ten zespó³,
wynosi oko³o dwudziestu minut.

Jeœli by³aby mo¿liwoœæ, aby przekazaæ dodatkowe œrodki finansowe na
ratownictwo medyczne jeszcze w bie¿¹cym roku, to zwracam siê z uprzejm¹
proœb¹ o takie dofinansowanie przez Opolski Oddzia³ Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.08.27

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Norberta Krajczego doty-

cz¹ce dzia³ania systemu ratownictwa medycznego w Nysie, przes³ane przy piœmie
z dnia 13 sierpnia 2008 roku (znak: BPS/DSK-043-820/08), informujê, i¿ Minister Zdro-
wia w dniu 26 lipca br., wyst¹pi³ do Ministra Finansów z pismem w sprawie zwiêkszenia
wydatków Wojewodów w 2008 roku z przeznaczeniem na ratownictwo medyczne.

Wysokoœæ œrodków koniecznych do zapewnienia w³aœciwego funkcjonowania sys-
temu ratownictwa medycznego oszacowana zosta³a na podstawie wniosków poszcze-
gólnych Wojewodów. Powy¿sze œrodki przeznaczone maj¹ byæ wy³¹cznie na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ zespo³ów ratownictwa medycznego, w szczególnoœci zaœ na wynagrodzenia
dla personelu systemu.

Trwaj¹ prace uzgodnieniowe miêdzy Ministrem Zdrowia i Ministrem Finansów
w powy¿szym zakresie.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szacuje siê, ¿e w Polsce ¿yje oko³o osiem milionów psów. Coraz wiêcej
z nich to zwierzêta bezdomne. ¯yj¹ na ulicy b¹dŸ w przepe³nionych
schroniskach. Z roku na rok problem ten jest coraz wiêkszy. Szczególnie
czêsto w czasie wakacji w³aœciciele pozbywaj¹ siê psów, wyrzucaj¹c je
z domu tu¿ przed wyjazdem. Zwierzaki trafiaj¹ do schronisk i przytulisk,
które maj¹ czêsto pod swoj¹ opiek¹ dwukrotnie wiêcej czworonogów ni¿
przewiduj¹ dopuszczalne normy. Gminy ponosz¹ ogromnie wysokie koszty,
psy ¿yj¹ w tragicznych warunkach, czêsto dochodzi wœród nich do zachowañ
agresywnych. Art. 1 ustawy o ochronie zwierz¹t mówi, ¿e zwierzê jako istota
¿yj¹ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz¹. Cz³owiek jest mu
winien poszanowanie, ochronê i opiekê. Najwy¿sza zatem pora, by wreszcie
podj¹æ stosowne dzia³ania w tym zakresie.

Rozwi¹zaniem problemu porzucania zwierz¹t przez w³aœcicieli mo¿e byæ
wprowadzenie obowi¹zkowego czipowania. Czipowanie polega na
wprowadzeniu pod skórê zwierzêcia mikroczipu zawieraj¹cego unikalny
kilkunastocyfrowy kod, do którego w komputerowej bazie danych przypisane
s¹ informacje o psie oraz nazwisko i adres w³aœciciela. Zgodnie z opiniami
specjalistów czipy s¹ ca³kowicie bezpieczne dla organizmu psa. Zabieg
przeprowadza siê tylko raz i wystarcza on do koñca ¿ycia zwierzêcia.
Wprowadzenie urz¹dzenia pod skórê jest proste, nie wywo³uje stresu, mo¿e
byæ wykonane w trakcie przeprowadzania rutynowych szczepieñ.

Kwestia szczepieñ jest równie¿ bardzo wa¿na. Ka¿dy pies powinien byæ
zaszczepiony przeciw wœciekliŸnie, a niestety bardzo czêsto w³aœciciele nie
dope³niaj¹ tego obowi¹zku. Po wprowadzeniu obowi¹zkowego czipowania
natychmiast mo¿na bêdzie ustaliæ, czy pies zosta³ zaszczepiony.

Gdy tak oznakowany pies trafi do schroniska, za pomoc¹ czytnika
odszyfrowane zostan¹ dane zwierzêcia i bêdzie mo¿na poinformowaæ
w³aœciciela o miejscu jego pobytu. Tym samym ukrócony zostanie proceder
wyrzucania psów, bo na ustalonego w³aœciciela zosta³aby na³o¿ona
stosowna kara.

Warto podkreœliæ, ¿e ten system sprawdza siê w wielu krajach
europejskich i problem bezdomnoœci zwierz¹t praktycznie w nich nie istnieje.
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e oznakowanie psa wymagane jest obecnie przy
wyjazdach do pañstw Unii Europejskiej. Numer mikroczipa i data szczepienia
wpisywane s¹ do paszportu zwierzêcia.

W zwi¹zku z narastaj¹cym problemem bezdomnoœci psów i przepe³niaj¹cymi
siê z roku na rok coraz bardziej schroniskami oraz przytuliskami zwracam siê
z zapytaniem, jakie dzia³ania zamierza Pan podj¹æ w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 17 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia 13 sierpnia

2008 r., znak: BPS/DSK-043-777/08, w sprawie problemu bezdomnych zwierz¹t,
przedstawiam poni¿sz¹ informacjê.

Uprzejmie informujê, ¿e w zakresie kompetencji Ministra Œrodowiska nie le¿¹ spra-
wy dotycz¹ce bezdomnych zwierz¹t, np. psów i kotów, schronisk, ani dzia³añ odno-
sz¹cych siê do czipowama tych zwierz¹t.

Kompetencji Ministra Œrodowiska zosta³y powierzone zwierzêta:
1) objête ochron¹ gatunkow¹, na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska

z dnia 28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹cych zwierz¹t ob-
jêtych ochron¹ (Dz. U. Nr 220, poz. 2237),

2) objête prawem ³owieckim, na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska
z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków ³ownych (Dz. U. Nr 45,
poz. 433),

3) przetrzymywane w ogrodach zoologicznych, na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z póŸn. zm.),

4) przetrzymywane w oœrodkach rehabilitacji zwierz¹t, na podstawie art. 75 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póŸn. zm.),

5) gatunków obcych zagra¿aj¹cych rodzimej faunie, na podstawie art. 120 ust. 2
ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z póŸn. zm.).

Dzia³ania zwi¹zane z ograniczeniem bezdomnoœci zwierz¹t domowych, czy ich
oznakowanie poprzez czipowanie, nale¿¹ do w³adzy samorz¹dowej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4–5 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzy-
maniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póŸn.
zm.), ochrona przed bezdomnymi zwierzêtami nale¿y do obowi¹zkowych zadañ w³as-
nych gminy.

Minister Œrodowiska, nie nadzoruj¹c dzia³alnoœci jednostek samorz¹dowych, nie
ma wp³ywu na wydatkowanie œrodków publicznych przez gminê na czipowanie zwie-
rz¹t bezdomnych.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
dr Maciej Trzeciak
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Regionalne porty lotnicze w Polsce i na œwiecie oprócz obs³ugwania
lotniczego ruchu pasa¿erskiego wspieraj¹ tak¿e rozwój gospodarczy
aglomeracji, w których siê znajduj¹. W £odzi dosz³o do niezdrowej sytuacji,
w której brak okreœlonych urz¹dzeñ nawigacyjnych w Porcie Lotniczym
im. W³adys³awa Reymonta uniemo¿liwia rozwój miasta poprzez zatrzymanie
budowy wysokich budynków na terenach znacznej jego czêœci. W ten sposób
miêdzy innymi wstrzymano w centrum miasta budowy wysokoœciowców
o charakterze hotelowym, us³ugowym i mieszkaniowym. Ta sytuacja jest
rezultatem, o czym nadmienia³em, braku na lokalnym lotnisku tak zwanego
divoru, czyli dodatkowej pomocy nawigacyjnej (radiolatarnie). Zakupiæ oraz
zainstalowaæ takie urz¹dzenia mo¿e wy³¹cznie Pañstwowa Agencja ¯eglugi
Powietrznej bêd¹ca instytucj¹ pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury.
Przepisy reguluj¹ce te sprawy stanowi¹, ¿e gdyby nawet takie urz¹dzenie
chcia³y zakupiæ podmioty – w³aœciciele danego lotniska, w tym przypadku
gmina miasto £ódŸ oraz samorz¹d województwa ³ódzkiego, to nie mog¹ tego
uczyniæ, mo¿e to zrobiæ wy³¹cznie PA¯P. Brak takich urz¹dzeñ na lotnisku
skutkuje tym, ¿e Urz¹d Lotnictwa Cywilnego nie wyra¿a zgody na budowê
drapaczy chmur w centrum £odzi. Termin zakupu tych urz¹dzeñ
przedstawiany przez PA¯P jest zdecydowanie zbyt odleg³y.

Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o przyspieszenie zakupu i instalacji niezbêdnych urz¹dzeñ nawigacyjnych w
Porcie Lotniczym im. W³adys³awa Reymonta w £odzi, co umo¿liwi rozwój
budownictwa wysokoœciowego w centrum miasta i poprawi bezpieczeñstwo
pasa¿erów. Jako sytuacjê niedopuszczaln¹ nale¿y traktowaæ fakt, ¿e lotnisko w
£odzi zamiast wspieraæ rozwój miasta i aglomeracji utrudnia go i hamuje. Mam
nadziejê, ¿e decyzja ministra infrastruktury zmieni tê niezdrow¹ sytuacjê.

Krzysztof Kwiatkowski

Stanowisko

Warszawa, 16 wrzeœnia 2008 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
zwracam siê z proœb¹ o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie

z³o¿one przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 17. posiedzenia Senatu RP
w dniu 7 sierpnia br. w sprawie ograniczeñ wysokoœci zabudowy wokó³ Portu Lotnicze-
go im. W³adys³awa Reymonta w £odzi (pismo znak: BPS/DSK-043-787/08), z uwagi na
skomplikowany zakres tematyczny zapytania zawartego w oœwiadczeniu, potrzebê za-
poznania siê ze studium aeronautycznym dla miasta £odzi i koniecznoœæ pozyskania
odpowiedzi od wielu jednostek i urzêdów wspó³pracuj¹cych, odpowiedzialnych za po-
szczególne kwestie poruszone w ww. interpelacji. Pisemna odpowiedŸ na oœwiadczenie
Pana senatora zostanie udzielona niezw³ocznie po uzyskaniu dodatkowych opinii i wy-
jaœnieñ ekspertów w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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OdpowiedŸ

Warszawa, 16 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora RP Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego,

znak: BPS/DSK-043-787/08, z³o¿one na siedemnastym posiedzeniu Senatu w spra-
wie ograniczeñ zabudowy wokó³ Portu Lotniczego im. W³adys³awa Reymonta w £odzi
niniejszym informujê:

1. W celu kompetentnego ustosunkowania siê do oœwiadczenia senatora Pana Krzy-
sztofa Kwiatkowskiego niezbêdne jest podanie kilku okreœleñ maj¹cych zastoso-
wanie w miêdzynarodowych i krajowych przepisach reguluj¹cych kwestie zwi¹za-
ne z przeszkodami lotniczymi, np.: z wysok¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ lub us³ugo-
w¹, które mog¹ mieæ wp³yw na relacje zwi¹zane ze wspó³istnieniem aglomeracji
miejskiej i pobliskiego portu lotniczego, w tym przypadku Portu Lotniczego
£ódŸ–Lublinek.

Przeszkod¹ lotnicz¹ jest:
– sta³y lub tymczasowy obiekt budowlany oraz obiekt naturalny lub jego czêœæ, o wy-

sokoœci przekraczaj¹cej powierzchnie ograniczaj¹ce, okreœlone w przepisach
w sprawie warunków jakie powinny spe³niaæ obiekty budowlane oraz naturalne
w otoczeniu lotniska,

– obiekt budowlany o wysokoœci 100 m i wiêcej powy¿ej poziomu otaczaj¹cego tere-
nu lub wody, zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na wo-
dach terytorialnych Morza Ba³tyckiego,

– obiekt budowlany oraz obiekt naturalny lub jego czêœci trudno dostrzegalne z po-
wietrza na tle otoczenia z powodu ich barwy, po³o¿enia lub konstrukcji oraz inne
naziemne obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich czêœci, zlokalizowane
w strefach dolotu do lotniska i odlotu, szczególnie w terenie pagórkowatym i gór-
skim, uznane przez Prezesa ULC lub przez w³aœciwy organ nadzoru nad lotnictwem
wojskowym za przeszkody lotnicze.

Sposób zg³aszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych szczegó³owo okreœla
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu
zg³aszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193, z 2006 r.
Nr 9, poz. 53).

Z kolei warunki zabudowy wokó³ lotniska okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spe³niaæ obiek-
ty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1192).

Krajowe przepisy dotycz¹ce zabudowy oko³olotniskowej podlegaj¹ regulacji nad-
rzêdnych przepisów miêdzynarodowych zawartych w Aneksie 14 ICAO (Organizacji
Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego).

2. W marcu bie¿¹cego roku Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej opracowa³a dla Miej-
skiej Pracowni Urbanistycznej w £odzi analizê wp³ywu zezwolenia na zwiêkszenie
wysokoœci zabudowy w okreœlonych strefach na instrumentalne procedury lotu
dla Portu Lotniczego £ódŸ–Lublinek. Wp³yw stref na procedury lotu dla lotniska
£ódŸ–Lublinek zosta³ obliczony dla maksymalnej wysokoœci w danych strefach.
Przeszkody lotnicze (np. Zabudowania wysokoœciowe) ni¿sze ni¿ maksymalna wy-
sokoœæ w danej strefie mog¹ nie mieæ w ogóle wp³ywu na procedury startów i l¹do-
wañ. Kluczow¹ jest tu strefa B, w której nie obowi¹zuj¹ ograniczenia wysokoœci
zabudowy opisane w Aneksie 14 ICAO (Patrz za³¹cznik nr 1). Przeszkody w stre-
fach A i C maj¹ negatywny wp³yw na procedurê podejœcia nieprecyzyjnego do
l¹dowania. Nieprecyzyjne procedury (bez korzystania z urz¹dzeñ instrumental-
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nego systemu l¹dowania ILS) s¹ równie¿ niezbêdne do funkcjonowania lotniska.
Strefa (trapezoidalna powierzchnia ograniczona liniami wychodz¹cymi z progu
drogi startowej lotniska £ódŸ–Lublinek, o barwie czerwonej) instrumentalnego
podejœcia do l¹dowania (wg urz¹dzeñ ILS) jest stref¹, w której wymagane jest œcis-
³e respektowanie obligatoryjnej œcie¿ki schodzenia (w k¹cie ok. 30 nad terenem),
czyli ka¿da przeszkoda o okreœlonej wysokoœci w tym sektorze podejœcia precyzyj-
nego bezpoœrednio wp³ywa na bezpieczeñstwo wykonywania operacji l¹dowania
(lub startu) i tam nie mo¿e byæ posadowiona ¿adna przeszkoda o charakterze wy-
sokoœciowym poza wartoœciami dozwolonymi przepisami, tym bardziej ¿e w tym
sektorze obowi¹zuje warstwa buforowa na ewentualnoœæ pope³nienia odchyleñ
losowych od nominalnej œcie¿ki schodzenia. Niezachowanie tych rygorów wyso-
koœciowych mo¿e doprowadziæ do katastrofy lotniczej, równie¿ ze skutkami kry-
zysowymi dla aglomeracji ³ódzkiej.

3. Nie jest zgodne z prawd¹, ¿e posadowienie radiolatarni nawigacyjnej DVOR/DME
rozwi¹¿e problem niekorzystnego wp³ywu wysokich przeszkód lotniczych
w przedmiotowych strefach. Instalowanie na lotnisku (lub w jego bliskim otocze-
niu) urz¹dzenia DVOR (tzw. „divora” w tekœcie oœwiadczenia) s³u¿y jedynie do za-
projektowania okreœlonej przepisami trasy dolotu do nieprecyzyjnego schematu
l¹dowania, co czyni lotnisko w £odzi–Lublinku bardziej dostêpne dla samolotów
niemaj¹cych na pok³adzie urz¹dzeñ do l¹dowania precyzyjnego (tzn. z wykorzy-
staniem urz¹dzeñ ILS). Sam fakt planowanej lokalizacji DVOR na lotnisku czy po-
zostawienie na obecnym posadowieniu VOR (starszy typ radiolatarni nawigacyj-
nej ogólnokierunkowej, podobnie jak DVOR) w odleg³oœci ok. 19,5 km od lotniska
na wschód nie ma ¿adnego zwi¹zku przyczynowego z rozwojem aglomeracji
i utrudnieniami budowlanymi. Ma jedynie wp³yw na rozwój lotniska, poniewa¿
umo¿liwia wykonywanie operacji startu i l¹dowania przez samoloty nieposiada-
j¹ce urz¹dzeñ do precyzyjnego l¹dowania. S³u¿y zatem podniesieniu rentownoœci
i rozwojowi ruchu lotniczego na lotnisku w £odzi–Lublinku przy bardziej dok³adnym
prowadzeniu samolotu w procedurze l¹dowania, zarówno przy podejœciu do lot-
niska, jak i w okr¹¿eniu lotniska (taka te¿ jest projektowana procedura podejœcia
do l¹dowania). Jedyna ró¿nica pomiêdzy urz¹dzeniem VOR wspieraj¹cym nawi-
gowanie samolotu a DVOR tkwi w dwukrotnie wiêkszej dok³adnoœci namierzania
kierunkowego pozycji samolotu od tego urz¹dzenia. DVOR pracuje na takiej sa-
mej zasadzie jak VOR, lecz efekt zwielokrotnionej dok³adnoœci pomiarowej osi¹g-
niêty jest za pomoc¹ zastosowania efektu Dopplera w konstrukcji urz¹dzenia
i st¹d nazwa DVOR (Doppler VOR). Jest urz¹dzeniem najnowszej generacji w ob-
szarze ogólnokierunkowych pomocy naprowadzaj¹cych na zadany kierunek.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e obszar powietrzny w okolicach miasta £odzi (tam, gdzie obec-
nie zlokalizowany jest VOR) stanowi du¿y miêdzynarodowy wêze³ korytarzy po-
wietrznych miêdzy wschodem i zachodem. Przeniesienie tej radiopomocy w pobli-
¿e lotniska £ódŸ—Lublinek spowoduje z jednej strony radykaln¹ przebudowê ko-
rytarzy powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, a z drugiej strony we-
sprze rozwój lotniska £ódŸ—Lublinek poprzez zainstalowanie radiopomocy now-
szej generacji na lotnisku zapewniaj¹c wiêksz¹ dostêpnoœæ nawigacyjn¹ lotniska,
co bezpoœrednio przek³ada siê na rentownoœæ lotniska. Nale¿y jednak mieæ na
uwadze, ¿e taka zmiana lokalizacji z VOR (w obecnej, oddalonej na wschód od
miasta lokalizacji) na DVOR na lotnisku poci¹ga za sob¹ znaczne koszty przebu-
dowy systemów tzw. „korytarzy” powietrznych nad Polsk¹, co powoduje (po zain-
stalowaniu) og³oszenie nowych procedur nawigacyjnych na ca³ym œwiecie oraz
spowoduje przeprogramowanie na ca³ym œwiecie komputerów nawigacyjnych za-
równo na pok³adach statków powietrznych, jak i we wszystkich centrach obszaro-
wej kontroli ruchu lotniczego. Finansowe koszty (niema³e) takiej przebudowy
struktury przestrzeni powietrznej nad £odzi¹ bierze na siebie PA¯P po to, ¿eby tyl-
ko poprawiæ osi¹gi i parametry techniczne Portu Lotniczego w £odzi–Lublinku,
a wiêc to PA¯P dzia³a w kierunku ekonomicznej efektywnoœci lotniska w £odzi
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z w³asnych funduszy. Zapisane w oœwiadczeniu senatorskim stwierdzenie, ¿e lot-
nisko w £odzi zamiast wspieraæ rozwój lotniska i aglomeracji utrudnia go i hamuje
nale¿y w œwietle powy¿szej argumentacji merytorycznej potraktowaæ à rebours.

4. Nie jest zgodne z prawd¹, ¿e tylko Polska Agencja ¯eglugi Powietrznej musi zaku-
piæ i zainstalowaæ radiolatarniê DVOR/DME. Na mocy art. 86 pkt 2 ustawy – Pra-
wo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarz¹dzaj¹cemu lotniskiem u¿ytku
publicznego przys³uguje prawo zak³adania (czyli zakupu) lotniczych urz¹dzeñ na-
ziemnych, do których nale¿y DVOR / DME (DME jest urz¹dzeniem wskazuj¹cym
odleg³oœæ od tego urz¹dzenia, zwykle kolokowane z DVOR).

W konkluzji nale¿y zaznaczyæ, ¿e problem wspó³istnienia lotniska regionalnego lub
miêdzynarodowego w bliskim s¹siedztwie z du¿¹ aglomeracj¹ miejsk¹ nie jest wyj¹tko-
wym problemem tylko dla £odzi, lecz sytuacj¹ raczej typow¹ dla du¿ych struktur urba-
nizacyjnych (np. London City). W podobnych, du¿ych strukturach urbanizacyjnych,
problemy koegzystencji lotniska z aglomeracj¹ s¹ rozwi¹zywane na zasadzie œwiado-
mego kompromisu bez uszczerbku zarówno dla rozwoju aglomeracji i wtopionego w tê
aglomeracjê portu lotniczego, jak i bez nara¿ania bezpieczeñstwa pasa¿erów komuni-
kuj¹cych siê drog¹ lotnicz¹ z miastem. Po¿ytki z takiej koegzystencji s¹ obopólne pod
warunkiem poszanowania interesu i porz¹dku prawnego, zarówno jednej, jak i drugiej
strony wspólnego, zurbanizowanego organizmu gospodarczego i komunikacyjnego.
Imperatyw bezpieczeñstwa komunikacyjnego i populacji w du¿ej strukturze urbaniza-
cyjnej jest wartoœci¹ nadrzêdn¹.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Za³¹czniki
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Za³¹cznik nr 3
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Moje pytanie dotyczy diety zwi¹zanej z podró¿¹ s³u¿bow¹. W zakresie
tym obowi¹zuje rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia
19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania
nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub
samorz¹dowej jednostce sfery na obszarze kraju. Przepisy te s¹ stosowane
równie¿ przez pracodawców prywatnych. Zgodnie z treœci¹ rozporz¹dzenia
kwota diety przeznaczona na pokrycie zwiêkszonych kosztów wy¿ywienia
w czasie podró¿y to 23 z³ na dobê. Przy podró¿y s³u¿bowej wynosz¹cej od
oœmiu do dwunastu godzin, przys³uguje po³owa tej kwoty to jest 11,50 z³.
W moim przekonaniu, obecne przepisy o rozliczeniu delegacji i zawarte w nich
stawki s¹ nieadekwatne do rynkowego modelu gospodarki. Pracownicy nie
chc¹ jeŸdziæ w delegacje, poniewa¿ wyjazd oznacza dla nich poniesienie
dodatkowych kosztów.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy ministerstwo rozwa¿a zmianê koncepcji
rozliczania delegacji w taki sposób, aby dok³adniej mo¿na by³o ustaliæ koszty
poniesione przez pracownika bêd¹cego w delegacji?

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 sierpnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z otrzymanym – przy piœmie z dnia 13 sierpnia br. znak:
BPS/DSK-043-803/08 – tekstem oœwiadczenia Pana senatora Krzysztofa Kwiatkow-
skiego z³o¿onego podczas 17. posiedzenia Senatu RP, dotycz¹cego diety zwi¹zanej z po-
dró¿¹ s³u¿bow¹, przedstawiam Panu Marsza³kowi nastêpuj¹ce stanowisko.

Aktualnie, na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy, minister w³aœciwy do spraw
pracy okreœla, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoœæ oraz warunki ustalania nale¿noœci
przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej
jednostce sfery bud¿etowej, z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju oraz poza je-
go granicami. Na mocy art. 775 § 3 k.p., pracodawcy spoza sfery bud¿etowej mog¹
ustalaæ – od dnia 1 stycznia 2003 r. – we w³asnym zakresie warunki wyp³acania praco-
wnikom nale¿noœci za podró¿e s³u¿bowe, w drodze postanowieñ uk³adu zbiorowego
pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracê. Ustalona w tym trybie stawka
diety za dobê podró¿y na obszarze kraju lub poza jego granicami nie mo¿e byæ ni¿sza
ni¿ wysokoœæ diety z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju okreœlonej w przepi-
sach maj¹cych zastosowanie do pracowników sfery bud¿etowej; w 2008 r. jest to kwota
23 z³ za dobê podró¿y.

Przepis art. 775 § 4 k.p. okreœla jedynie minimaln¹ wysokoœæ diety krajowej (i za-
granicznej), jak¹ pracodawca spoza sfery bud¿etowej musi zagwarantowaæ pracowni-
kom odbywaj¹cym podró¿e s³u¿bowe. Przepis ten wyznacza minimalny poziom
ochrony uprawnieñ pracownika.
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Nie ma zatem przeszkód prawnych aby pracodawca prywatny ustali³ we w³asnym
zakresie wy¿sz¹ stawkê diety b¹dŸ te¿ zwraca³ poniesione przez pracownika udoku-
mentowane wydatki ¿ywieniowe.

Znowelizowane przepisy prawa pracy umo¿liwi³y pracodawcom prowadz¹cym sa-
modzieln¹ gospodarkê finansow¹ stosowanie bardziej elastycznych zasad zwrotu na-
le¿noœci za podró¿e s³u¿bowe pracowników, w tym okreœlenie wysokoœci diet i innych
kosztów podró¿y s³u¿bowej, odpowiednio do specyfiki prowadzonej dzia³alnoœci jak
i sytuacji finansowej przedsiêbiorcy.

Jeœli pracodawca nie wprowadzi zak³adowych uregulowañ w zakresie warunków
zwrotu kosztów krajowej podró¿y s³u¿bowej wówczas – na mocy art. 775 § 5 – maj¹
u niego zastosowanie przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci
przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej
jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju (Dz. U.
nr 236, poz. 1990, z póŸn. zm.). Dieta, o której mowa w § 4 ww. rozporz¹dzenia, prze-
znaczona jest na pokrycie zwiêkszonych kosztów wy¿ywienia w czasie podró¿y s³u¿bo-
wej i ma charakter rycza³tu. Tym samym pracownik nie ma obowi¹zku
dokumentowania poniesionych wydatków, tak¿e w przypadku gdy faktycznie ich nie
poniós³ (np. w przypadku kilkugodzinnej podró¿y s³u¿bowej).

Uprzejmie informujê, ¿e przewidujê nowelizacjê przepisów omawianego rozpo-
rz¹dzenia, zak³adaj¹c¹ m.in. podwy¿szenie wysokoœci diety.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

W czerwcu br. Polska przegra³a w rywalizacji o lokalizacjê w naszym
kraju siedziby Instytutu Innowacji Technologii, który to instytut, niestety,
bêdzie mia³ siedzibê na Wêgrzech, w Budapeszcie. Przed nami decyzje
dotycz¹ce lokalizacji podleg³ych instytutowi dziewiêciu wêz³ów
naukowo-badawczych, tak zwanych europejskich wspólnot wiedzy
i innowacji (WWI). Zgodnie z planami, gdyby powsta³o dziewiêæ wêz³ów,
ka¿dy z nich dysponowa³by bud¿etem 400 milionów euro. Dlatego
z niezwyk³¹ starannoœci¹ trzeba wybraæ miasto lub miasta w Polsce, które
bêd¹ siê staraæ o tak¹ lokalizacjê.

Takie miasto musi posiadaæ bardzo szerokie zaplecze
akademicko-naukowe, dobr¹ lokalizacjê ze œwietn¹ map¹ po³¹czeñ
lotniczych, drogowych i kolejowych, musi te¿ byæ jednoznaczne
zainteresowanie pozyskaniem takiego wêz³a ze strony w³adz miasta
i samorz¹du wojewódzkiego. Wszystkie te warunki spe³nia miasto £ódŸ.

Kierujemy pytania do Pani Minister z uwagi na to, ¿e w powo³anej
w³aœnie osiemnastoosobowej radzie zarz¹dzaj¹cej instytutem jest
reprezentant Polski, pani profesor Go³êbiowska-Tataj z Politechniki
Warszawskiej. W jakim szczegó³owo trybie bêdzie podejmowana decyzja
o lokalizacji wêz³a naukowo-badawczego? Jakie s¹ szanse, ¿e jedna lub
wiêcej takich lokalizacji bêdzie w Polsce? I czy Pani Minister po analizie
zg³oszeñ polskich miast zgodzi³aby siê popieraæ kandydaturê £odzi jako
miasta spe³niaj¹cego wszystkie niezbêdne warunki takiej lokalizacji?

Zgodnie z aktem prawodawczym Rady Unii Europejskiej z dnia
11 stycznia 2008 r. celem takich wêz³ów jest prowadzenie dzia³alnoœci
badawczej opartej na innowacjach, dzia³alnoœæ edukacyjno-szkoleniowa na
poziomie magisterskim i doktoranckim oraz upowszechnianie najlepszych
praktyk w sektorze innowacji. £ódŸ jako miasto o ogromnych tradycjach
akademickich, £ódŸ jako miasto ponad stu tysiêcy studentów i wreszcie £ódŸ
jako miasto, w którym w³adze samorz¹dowe i w³adze wy¿szych uczelni
z du¿ym zaanga¿owaniem w³¹czy³y siê w przygotowania do skutecznych
starañ o tak¹ lokalizacjê wydaje siê doskona³ym miejscem, jeœli chodzi
o lokalizacjê takiego wêz³a w Polsce. W £odzi te starania s¹ popierane przez
wszystkie licz¹ce siê œrodowiska: naukowo-badawcze, samorz¹dowe,
spo³eczne i polityczne, co sk³ania nas do zaprezentowania Pani Minister tej
kandydatury jako najlepszej w Polsce.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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Stanowisko

Warszawa, 27 sierpnia 2008 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w za³¹czeniu uprzejmie przekazujê odpowiedŸ na wspólne oœwiadczenie z³o¿one

przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Macieja Grubskiego na 17. posiedze-
niu Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r.

Z wyrazami szacunku
Barbara Kudrycka

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 sierpnia 2008 r.

Senatorowie RP
Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski

Szanowny Panowie Senatorowie,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia

2008 r., uprzejmie informujê, ¿e siedziba Rady Zarz¹dzaj¹cej Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii (RZ EIT) zosta³a wybrana w drugiej turze dyskusji, na zasadzie
porozumienia przedstawicieli rz¹dów pañstw cz³onkowskich UE. Wyboru Budapesztu
dokonano kieruj¹c siê dwiema przes³ankami: zaleceniami Rady Europejskiej z 2003 r.,
zgodnie z którymi priorytet w lokalizacji siedziby nowych instytucji i agencji europej-
skich powinny mieæ nowe pañstwa cz³onkowskie oraz zaleceniami, by nowe agencje
i instytucje unijne lokowaæ w pañstwach, które ich nie posiadaj¹. Na niekorzyœæ Polski
zadzia³a³ fakt, ¿e w naszym kraju zlokalizowana jest Europejska Agencja Zarz¹dzania
Wspó³prac¹ Operacyjn¹ na Zewnêtrznych Granicach Pañstw Cz³onkowskich Unii
Europejskiej FRONTEX.

Koncepcja funkcjonowania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii zak³a-
da sieciow¹ wspó³pracê instytucji szkolnictwa wy¿szego, instytucji badawczych,
przedsiêbiorstw i innych zainteresowanych stron pochodz¹cych z co najmniej dwóch
pañstw cz³onkowskich UE, które tworz¹ partnerstwo w dziedzinie istotnej dla rozwoju
gospodarczego UE. Partnerstwa te bêd¹ wybierane przez RZ EIT na podstawie przejrzy-
stej, opartej na kryterium doskona³oœci procedury i wyznaczane jako wspólnoty wiedzy
i innowacji (WWiI). W pocz¹tkowej fazie funkcjonowania EIT, zgodnie z rozporz¹dze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cym Europejski Instytut Innowacji
i Technologii z 11 marca 2008 r., przewiduje siê utworzenie dwóch do trzech WWiI
(prawdopodobnie bêdzie to I kw. 2010 r.), zaœ docelowo w perspektywie finansowej
2008–2013 – szeœciu WWiI. Pierwsze WWiI, zgodnie z rozporz¹dzeniem, zostan¹ wy-
brane w takich dziedzinach, jak zmiany klimatu, energia ze Ÿróde³ odnawialnych i na-
stêpna generacja technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Szczegó³ow¹
procedurê konkursow¹ wyboru wspólnot okreœli RZ EIT, której pierwsze posiedzenie
odbêdzie siê w dniu 15 wrzeœnia br. w Budapeszcie.
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Najwa¿niejszymi czynnikami, które bêd¹ determinowa³y wybór WWiI s¹ obecna
i potencjalna zdolnoœæ innowacyjna danego partnerstwa oraz jego osi¹gniêcia w zakre-
sie szkolnictwa wy¿szego, badañ i innowacji, zdolnoœæ partnerstwa do zapewnienia
trwa³ego, d³ugoterminowego, niezale¿nego finansowania, w tym znacznego wk³adu ze
strony sektora prywatnego, przemys³u i us³ug, udzia³ w partnerstwie organizacji po-
chodz¹cych z co najmniej dwóch pañstw cz³onkowskich UE, dzia³aj¹cych we wszyst-
kich trzech obszarach wiedzy: szkolnictwie wy¿szym, badaniach i innowacji.

Oznacza to, ¿e elementami decyduj¹cymi o wyborze danego partnerstwa jako WWiI
bêd¹ wy³¹cznie wzglêdy merytoryczne, a nie polityczne. Minister Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego nie ma wp³ywu ani na procedurê wyboru i przebieg konkursów, które na jej
podstawie bêd¹ og³aszane, ani na wybór miasta, z którego bêd¹ rekrutowa³y siê zespo-
³y naukowo-badawcze aplikuj¹ce o uczestnictwo w WWil. Zespo³y badawcze i innowa-
cyjne same bêd¹ musia³y staraæ siê o udzia³ w WWiI, gdy¿ to ich dorobek naukowy,
osi¹gniêcia i zdolnoœæ innowacyjna bêd¹ decydowa³y o partycypacji we wspólnotach.
Obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego koncentruje swoje wysi³ki na pro-
wadzeniu dzia³añ integruj¹cych polskie œrodowiska naukowe z europejskimi odpo-
wiednikami w danych dziedzinach.

Z wyrazami szacunku
Barbara Kudrycka

17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r. 115



Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê z³o¿on¹ do mojego biura senatorskiego

zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o przedstawienie stanowiska
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w nastêpuj¹cej sprawie i analizê
przedstawionego przypadku w kontekœcie zmian we wskazanych ustawach.

Mieszkaniec Raciborza zwróci³ siê w 2001 r. do Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych o wydanie zaœwiadczenia dotycz¹cego okresu pracy górniczej
w celu uzyskania praw do górniczej emerytury. Wówczas ZUS na mocy
ustawy z 26 listopada 1998 r. – DzU nr 162, pozycja 1112 – wystawi³
zaœwiadczenie, i¿ w 2005 r. wskazana osoba nabywa prawa do emerytury
bez wzglêdu na wiek. Osoba ta mog³a w 2001 r. odejœæ na urlop górniczy,
jednak w wyniku pewnych okolicznoœci tego nie zrobi³a.

Po wejœciu w ¿ycie zmian ustawowych (ustawa z dnia 28 listopada
2003 r. o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach 2003–2006,
DzU nr 210, pozycja 2037) zainteresowany ponownie wyst¹pi³ do ZUS
o przeliczenie lat pracy górniczej i okaza³o siê, i¿ prawo do emerytury nabywa
dopiero w 2009 r., gdy¿ zgodnie z nowo obowi¹zuj¹cym prawem nie wliczono
mu okresu jednej kadencji pe³nienia funkcji w zwi¹zkach zawodowych do
sta¿u pracy do³owej.

Zainteresowany argumentuje, ¿e takie rozwi¹zanie jest dyskryminuj¹ce,
poniewa¿ we wskazanym czasie pracowa³, by³a za niego odprowadzana
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne, praca w zwi¹zkach nast¹pi³a z wyboru
po poprzedniej pracy do³owej, a po zakoñczeniu kadencji powróci³ do pracy
na dole. Osoba ta uwa¿a równie¿, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa
emerytalna jest niezgodna z art. 32 Konstytucji RP, gdy¿ nie daje mo¿liwoœci
zaliczenia okresu jednej kadencji pracy w zwi¹zkach zawodowych do sta¿u
pracy do³owej, je¿eli nie ukoñczy³o siê piêædziesi¹tego roku ¿ycia.

Uprzejmie proszê Szanown¹ Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska w tej
sprawie i naœwietlenie przedstawionej sytuacji w obliczu planowanych
zmian ustawowych.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 13 sierpnia br. znak: BPS/DSK-043-804/08, przy

którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Antoniego Motyczkê na
17. posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia stanowis-
ka dotycz¹cego przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z póŸn. zm.)
z uwagi na podniesion¹ przez mieszkañca Raciborza kwestiê uprawnieñ do emerytury
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górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko, uprzejmie wyjaœniam, co na-
stêpuje:

Wprowadzonym z dniem 1 stycznia 1999 r. systemem emerytalno-rentowym ure-
gulowanym przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z póŸn. zm.),
zwanej dalej ustaw¹ emerytaln¹, okreœlona zosta³a miêdzy innymi sprawa emerytury
górniczej oraz emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko.

W zreformowanym systemie emerytalnym postanowiono utrzymaæ przez okres
przejœciowy preferencyjne uprawnienia do przechodzenia na wczeœniejsz¹ emeryturê
dla niektórych grup ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed
dniem 1 stycznia 1969 r., w tym przede wszystkim dla górników.

W systemie tym w stosunku do górników zachowano uprzednio przys³uguj¹ce
uprawnienia do emerytury górniczej oraz emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek
i zajmowane stanowisko.

Zachowano tak¿e okresy pracy górniczej i pracy równorzêdnej z prac¹ górnicz¹ oraz
okresy zaliczalne do pracy górniczej uwzglêdniane przy ustalaniu uprawnieñ do eme-
rytury górniczej przys³uguj¹cej pracownikom w wieku 55 lub 50 lat legitymuj¹cym siê
okresem pracy górniczej wynosz¹cym ³¹cznie z okresami pracy równorzêdnej i okresa-
mi zaliczalnymi do pracy górniczej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mê¿czyzn,
w tym odpowiednio co najmniej 5 lub 15 lat pracy górniczej.

Jednym z okresów pracy równorzêdnej z prac¹ górnicz¹ uwzglêdnianym przy usta-
laniu uprawnieñ do emerytury górniczej by³ okres pe³nienia przez pracowników funkcji
z wyboru w organach zwi¹zku zawodowego zrzeszaj¹cego pracowników kopalñ, przed-
siêbiorstw i innych podmiotów, je¿eli pracownicy ci bezpoœrednio przed objêciem tych
funkcji wykonywali pracê górnicz¹.

Natomiast prawo do emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stano-
wisko, przys³ugiwa³o pracownikom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed
dniem 1 stycznia 1969 r., którzy wykonywali pracê górnicz¹ pod ziemi¹ stale
i w pe³nym wymiarze czasu pracy przez okres wynosz¹cy co najmniej 25 lat. Do okresu
pracy górniczej zaliczano tak¿e okresy niezdolnoœci do pracy, wypadku w drodze do
pracy lub z pracy albo z tytu³u choroby zawodowej, za które zosta³o wyp³acone wyna-
grodzenie lub zasi³ek chorobowy albo œwiadczenie rehabilitacyjne oraz inne okresy nie-
zdolnoœci do pracy, za które zosta³o wyp³acone wynagrodzenie lub zasi³ek chorobowy
w wymiarze 35 dni w roku kalendarzowym. Okresy te zaliczane by³y w przypadku bez-
poœredniego poprzedzenia prac¹ górnicz¹ wykonywan¹ pod ziemi¹ stale i w pe³nym
wymiarze czasu pracy i przypadaj¹ce w czasie trwania stosunku pracy.

Przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej na tych zasadach by³ uwzglêdniany
równie¿ w wymiarze do 5 lat, okres urlopu górniczego, który by³ okreœlony przepisami
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa wêgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 z póŸn. zm.) oraz okres œwiad-
czenia górniczego okreœlonego przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o re-
strukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz. U. Nr 210,
poz. 2037 z póŸn. zm.).

W przypadku tej emerytury wymagane by³o tak¿e spe³nienie ³¹cznie warunków:
nieprzyst¹pienia do otwartego funduszu emerytalnego, spe³nienie warunków do uzys-
kania emerytury do dnia 31 grudnia 2006 r., rozwi¹zania stosunku pracy.

Przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane
stanowisko, nie by³y uwzglêdniane ¿adne inne okresy ni¿ wymienione, w tym okresy
pracy równorzêdnej do jakich by³ zaliczany okres pe³nienia przez pracowników funkcji
z wyboru w organach zwi¹zku zawodowego zrzeszaj¹cego pracowników kopalñ, przed-
siêbiorstw i innych podmiotów, je¿eli pracownicy ci bezpoœrednio przed objêciem tych
funkcji wykonywali pracê górnicz¹.

Wyj¹tek od tej zasady, z uwagi na g³êbok¹ restrukturyzacjê bran¿y wêgla kamien-
nego, przez okres przejœciowy zosta³ okreœlony jedynie w przepisach wymienionej usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa wêgla kamiennego do
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funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych, zgodnie z którym miêdzy innymi okresy do czterech lat,
pe³nienia funkcji z wyboru w organach zwi¹zku zawodowego zrzeszaj¹cego górników,
poprzedzone prac¹ górnicz¹ wykonywan¹ pod ziemi¹ stale i w pe³nym wymiarze czasu
pracy, zaliczane by³y do okresów pracy górniczej przy ustalaniu prawa do górniczej
emerytury, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko, na podstawie wniosków z³o-
¿onych do dnia 31 grudnia 2002 r.

W kolejnych regulacjach dotycz¹cych restrukturyzacji górnictwa wêgla kamienne-
go tj. w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa
wêgla kamiennego w latach 2003–2006 ju¿ nie zosta³y zawarte rozwi¹zania dotycz¹ce
zaliczenia okresu do czterech lat, pe³nienia funkcji z wyboru w organach zwi¹zku za-
wodowego zrzeszaj¹cego górników, do pracy górniczej uwzglêdnianej przy ustalaniu
uprawnieñ do emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. sprawê uprawnieñ do emerytury górniczej, bez wzglêdu
na wiek i zajmowane stanowisko, reguluj¹ przepisy ustawy emerytalnej w brzmieniu
nadanym przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela
(Dz. U. Nr 167, poz. 1397).

Przyjête w 2005 r. wol¹ Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przepisy wskazanej ustawy
s¹ realizacj¹ przed³o¿onego Sejmowi obywatelskiego projektu ustawy dotycz¹cej zmia-
ny regulacji emerytalnych, w tym przede wszystkim zmiany regulacji odnosz¹cych siê
do emerytur górniczych.

W trakcie prac nad tym projektem w komisjach sejmowych, w których uczestniczy-
li równie¿ przedstawiciele zwi¹zków zawodowych górników, analizie podlega³y przed-
stawione obywatelskie propozycje rozwi¹zañ dotycz¹ce emerytur górniczych, w tym
okresów uwa¿anych za pracê górnicz¹ oraz pracê równorzêdn¹ z prac¹ górnicz¹.

Zarówno w przypadku okresów zatrudnienia uwa¿anego za pracê górnicz¹ oraz
pracê równorzêdn¹ z prac¹ górnicz¹ uwzglêdnianych przy ustalaniu uprawnieñ do
emerytury górniczej nie znaleziono podstaw do rozszerzania tych okresów.

Przeciwnie podczas tych prac przyjêto ograniczenie okresów zatrudnienia uwa¿a-
nego za pracê górnicz¹ oraz równorzêdn¹ z prac¹ górnicz¹.

W zwi¹zku z tym w przypadku okresów pracy równorzêdnej z prac¹ górnicz¹ na-
st¹pi³o ich ograniczenie przez zniesienie miêdzy innymi okresu pe³nienia przez pracowni-
ków funkcji z wyboru w organach zwi¹zku zawodowego zrzeszaj¹cego pracowników
kopalñ, przedsiêbiorstw i innych podmiotów, je¿eli pracownicy ci bezpoœrednio przed
objêciem tych funkcji wykonywali pracê górnicz¹.

Wypracowane zosta³y rozwi¹zania dotycz¹ce utrzymania w zreformowanym syste-
mie emerytalnym preferencyjnych uprawnieñ do emerytury górniczej oraz emerytury
górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko.

Wobec przyjêtych preferencyjnych rozwi¹zañ w stosunku do pozosta³ych ubezpie-
czonych emerytury te nie zostan¹ objête systemem emerytur pomostowych.

W zwi¹zku z tym od dnia 1 stycznia 2007 r. prawo do emerytur górniczych reguluj¹
przepisy zawarte w Rozdziale 3a, Emerytury górnicze, ustawy emerytalnej.

Je¿eli chodzi o prawo do emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane
stanowisko, to w myœl przepisów art. 50e ustawy emerytalnej, prawo do tej emerytury
przys³uguje pracownikom, którzy pracê górnicz¹ wykonywali pod ziemi¹ stale
i w pe³nym wymiarze czasu pracy przez okres wynosz¹cy co najmniej 25 lat.

Do okresów pracy górniczej zalicza siê tak¿e okresy niezdolnoœci do pracy z tytu³u
wypadku przy pracy albo z tytu³u choroby zawodowej, za które wyp³acone zosta³o wy-
nagrodzenie lub zasi³ek chorobowy albo œwiadczenie rehabilitacyjne jak równie¿ okre-
sy czasowego oddelegowania pracowników, do zawodowego pogotowia ratowniczego
w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska MiedŸ
S.A. Oddzia³ Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie lub w okrêgo-
wych stacjach ratownictwa górniczego. Okresy te zalicza siê do pracy górniczej w razie
ich bezpoœredniego poprzedzenia prac¹ górnicz¹ wykonywan¹ pod ziemi¹ stale
i w pe³nym wymiarze czasu pracy, przypadaj¹ce w czasie trwania stosunku pracy.
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Z tym, i¿ wymagany jest tak¿e warunek nieprzyst¹pienia do otwartego funduszu
emerytalnego albo z³o¿enia wniosku o przekazanie œrodków zgromadzonych na ra-
chunku w otwartym funduszu emerytalnym, za poœrednictwem Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, na dochody bud¿etu pañstwa, wprowadzony przepisami ustawy z dnia
12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 17, poz. 95).

Prawo do emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko, na
wskazanych zasadach nie zosta³o uzale¿nione od przynale¿noœci ubezpieczonych do
okreœlonej grupy wiekowej ubezpieczonych.

Ponadto przyjêtymi przez Sejm przepisami art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz
ustawy – Karta Nauczyciela osobom, które do dnia 31 grudnia 2007 r. spe³ni³y warunki
do emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko, uregulowanej
przepisami ustawy emerytalnej, w brzmieniu obowi¹zuj¹cym w dniu 31 grudnia
2006 r., stworzono mo¿liwoœæ przejœcia na te emerytury na warunkach okreœlonych
w tych przepisach.

W dniu 7 wrzeœnia 2007 r. Sejm przyj¹³ ustawê o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 191, poz. 1369).

Z uwagi na regulacje przepisów art. 3 tej ustawy nast¹pi³o kolejne wyd³u¿enie do
dnia 31 grudnia 2008 r. mo¿liwoœci skorzystania z prawa do emerytury górniczej lub
emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko, przy zachowaniu
warunków do tych emerytur w brzmieniu przepisów reguluj¹cych uprawnienia obo-
wi¹zuj¹cym w dniu 31 grudnia 2006 r.

Jak równie¿ uregulowano, i¿ osobom, którym udzielono urlopu górniczego na wa-
runkach okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu
górnictwa wêgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej
oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych lub œwiadczenia górni-
czego na warunkach okreœlonych przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o re-
strukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach 2003–2006, przy ustalaniu
prawa do górniczej emerytury, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko, uwzglêdnia
siê okresy niezdolnoœci do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w zwi¹zku z cho-
rob¹ zakaŸn¹, za które zosta³o wyp³acone wynagrodzenie lub zasi³ek chorobowy, okre-
sy czynnej s³u¿by wojskowej lub okresy pe³nienia z wyboru funkcji w organach
zwi¹zku zawodowego zrzeszaj¹cego górników na warunkach okreœlonych w tych
odrêbnych przepisach, o ile z urlopem górniczym lub œwiadczeniem górniczym osoby te
spe³ni³y do dnia 31 grudnia 2008 r. warunki do emerytury górniczej, bez wzglêdu na
wiek i zajmowane stanowisko.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ obowi¹zuj¹ce regulacje umo¿liwiaj¹ zarówno przejœcie na
emeryturê górnicz¹, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko, na zasadach okreœ-
lonych przepisami art. 3 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw,
jak równie¿ na zasadach okreœlonych obowi¹zuj¹cymi od dnia 1 stycznia 2007 r. prze-
pisami art. 50e ustawy emerytalnej, z tym i¿ w tym przypadku bez uwarunkowania
przynale¿noœci do okreœlonej grupy wiekowej ubezpieczonych.

Pragnê podkreœliæ, i¿ emerytura górnicza, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stano-
wisko, jest œwiadczeniem preferencyjnym w stosunku do pozosta³ych œwiadczeñ
z ubezpieczenia spo³ecznego.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ uprawnienie do emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmo-
wane stanowisko, jest niezale¿ne od przynale¿noœci do okreœlonej grupy wiekowej.

Emerytura ta kierowana jest do osób legitymuj¹cych siê okreœlon¹ prac¹ górnicz¹
wykonywan¹ pod ziemi¹ stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy, a w zwi¹zku z tym
prawo do niej wynika z faktu wykonywania pracy w okreœlonych warunkach i jej d³ugo-
trwa³oœci, tj. pracy pod ziemi¹.

Wymaga równie¿ podkreœlenia fakt, i¿ emerytury górnicze, bez wzglêdu na wiek
i zajmowane stanowisko, realizowane s¹ z powszechnego systemu ubezpieczeñ spo³ecz-
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nych. Systemu opartego na op³acaniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne przez
ubezpieczonych aktualnie zatrudnionych, z których to sk³adek realizowane s¹ emery-
tury. Ponadto wysokoœæ tej sk³adki jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych nie-
zale¿nie od warunków wykonywania pracy i przys³uguj¹cych uprawnieñ emerytalnych.

Pragnê podkreœliæ, i¿ przyznanie preferencyjnych uprawnieñ emerytalnych dla ja-
kiejkolwiek grupy ubezpieczonych przy op³acaniu jednakowej sk³adki prowadzi do
przerzucania kosztów tych uprawnieñ na inne grupy ubezpieczonych, którzy z tych
uprawnieñ nie korzystaj¹ tym bardziej, i¿ w przypadku emerytur górniczych ich wyso-
koœæ jest i bêdzie ustalana na dotychczasowych zasadach w odró¿nieniu od ogó³u
ubezpieczonych, których wysokoœæ emerytury bêdzie zale¿a³a od sk³adek zgromadzo-
nych na indywidualnych kontach w I i II filarze.

Z uwagi na powy¿sze i bior¹c pod uwagê obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania reguluj¹ce
uprawnienia do emerytury górniczej, bez wzglêdu na wiek i zajmowane stanowisko,
brak jest podstaw do podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany przepisów usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w zakresie obejmu-
j¹cym emerytury górnicze.

Jednoczeœnie pragnê dodaæ, i¿ sprawa mieszkañca Raciborza, jako sprawa indywi-
dualna mo¿e byæ zbadania przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych jedynie po przedsta-
wieniu danych osobowych osoby zainteresowanej tj. imienia i nazwiska oraz miejsca
zamieszkania.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Ok³y

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o zainteresowanie siê

problematyk¹ handlu obwoŸnego, poniewa¿ nadal obowi¹zuje
rozporz¹dzenie ministra przemys³u i handlu z dnia 25 paŸdziernika 1994 r.,
które ustala procedury handlu przewoŸnego, a niektóre uregulowania
prawne w tym zakresie zdezaktualizowa³y siê.

Taki rodzaj dzia³alnoœci jest nieograniczony i nieobjêty rozliczeniem
fiskalnym, a w zwi¹zku z ni¿szymi kosztami jest zdecydowanie bardziej
rentowny ani¿eli handel stacjonarny. Handel obwoŸny w odró¿nieniu od
handlu stacjonarnego nie przechodzi regularnych kontroli sanitarnych, przez
co stwarza du¿e zagro¿enie, jeœli chodzi o warunki higieniczne.

£¹czê wyrazy szacunku
Micha³ Ok³a

OdpowiedŸ

Warszawa, 8.10.2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Micha³a Ok³y dotycz¹ce uregulowañ
w zakresie przepisów prawnych dotycz¹cych handlu obwoŸnego oraz niektórych prob-
lemów zwi¹zanych z jego specyfik¹ (w szerokim rozumieniu) uprzejmie informujê, i¿
przywo³ane przez autora oœwiadczenia akty prawne nie obowi¹zuj¹ ju¿ w polskim po-
rz¹dku prawnym. Powy¿sze zagadnienia reguluje ROZPORZ¥DZENIE NR 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny œrodk-
ów spo¿ywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004) – Za³¹cznik II – rozdzia³ III. Roz-
porz¹dzenie ustanawia ogólne zasady dla przedsiêbiorstw sektora spo¿ywczego
w zakresie higieny œrodków spo¿ywczych, w tym;

· odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo ¿ywnoœci spoczywa na przedsiêbiorcy,
· przedsiêbiorca zobowi¹zany jest powiadomiæ organ urzêdowej kontroli ¿ywnoœci

o ka¿dym swoim przedsiêbiorstwie dzia³aj¹cym w bran¿y spo¿ywczej (w celu reje-
stracji) oraz aktualizowaæ informacje na temat tych zak³adów oraz powiadamiaæ
oka¿dej istotnej zmianiewdzia³alnoœci i oka¿dymzamkniêciu istniej¹cegozak³adu,

· w szczególnych przypadkach, oprócz rejestracji wymagane jest zatwierdzenie za-
k³adu, które nastêpuje w wyniku kontroli, podczas której stwierdzi siê spe³nienie
wszystkich wymogów higieniczno-sanitarnych,

· nak³ada obowi¹zek zachowania ³añcucha ch³odniczego dla ¿ywnoœci wymagaj¹cej
niskich temperatur,

· nak³ada obowi¹zek wdro¿enia procedur opartych na zasadach HACCP, wraz z za-
stosowaniem dobrej praktyki higienicznej (GHP),

· reguluje import i eksport œrodków spo¿ywczych,
· okreœla ogólne przepisy higieny dla produkcji podstawowej wraz z dzia³aniami po-

wi¹zanymi (m.in. transport, sk³adowanie, przetwarzanie surowców w miejscu
produkcji) – za³¹cznik I ww. Rozporz¹dzenia,
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· okreœla ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiêbiorstw sektora spo-
¿ywczego (z wyj¹tkiem tych, które s¹ objête wymogami za³¹cznika I) – za³¹cz-
nik II ww. Rozporz¹dzenia.

Odnosz¹c siê szczegó³owo do tematów poruszonych w oœwiadczeniu Pana Senato-
ra, pozwolê sobie ustosunkowaæ siê do kwestii: higieniczno-sanitarnych, regulacyj-
nych i rozliczeniowo-finansowych w Za³¹czniku, który stanowi integraln¹ czêœæ
niniejszego pisma.

Na postawione w oœwiadczeniu Pana Senatora pytanie, czy Ministerstwo Gospo-
darki zamierza podj¹æ stosowne dzia³ania zabezpieczaj¹ce, zmierzaj¹ce do rozwi¹zania
opisanego w interpelacji problemu – pozwolê sobie wyraziæ pogl¹d, i¿ przepisy prawa –
tak krajowego, jak i wspólnotowego – w wystarczaj¹cy sposób reguluj¹ kwestie doty-
cz¹ce handlu obwoŸnego, w tym równie¿ równego traktowania podmiotów gospodar-
czych i nie ma potrzeby tworzenia nowego prawa w tym zakresie. Priorytetowe
znaczenie ma natomiast kwestia przestrzegania i egzekwowania prawa, zarówno przez
przedsiêbiorców, jak i przez organy kontroli w³aœciwe w przedmiotowej sprawie.

Waldemar Pawlak

Za³¹cznik

Kwestie higieniczno-sanitarne w handlu obwoŸnym

Generalnie rzecz ujmuj¹c, regulacje prawne w zakresie warunków
higieniczno-sanitarnych produkcji ¿ywnoœci oraz reguluj¹ce bezpieczeñstwo ¿ywnoœci
w Polsce jest podzielone na akty prawne okreœlaj¹ce cel do osi¹gniêcia – prawo hory-
zontalne – ustawy okreœlaj¹ce obowi¹zki producentów dla zabezpieczenia warunków
produkcji i bezpieczeñstwa zdrowotnego produkowanej ¿ywnoœci, oraz akty prawne
o charakterze dzia³ania spionizowanego – rozporz¹dzenia uszczegó³owiaj¹ce sposób
i warunki osi¹gniêcia warunków okreœlonych w ustawach.

Podstawowym aktem prawnym, reguluj¹cym zasady dla handlu obwoŸnego jest
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia
(Dz. U. Nr 63, poz. 634), która w art. 1 okreœla cel: ka¿dy producent musi spe³niaæ wa-
runki produkcji gwarantuj¹ce jakoœæ zdrowotn¹ produkowanej ¿ywnoœci i zapewniæ
higienê produkcji. W art. 27–34 zawarte s¹ delegacje dla wprowadzenia w produkcji ¿ywno-
œci Systemu Jakoœci HACCP – System jakoœci zdrowotnej produktu oparty o analizê
zagro¿eñ i krytyczne punkty kontroli, oraz nak³adaj¹ na producenta obowi¹zek prowa-
dzenia kontroli w³aœcicielskiej produkcji.

Ustawa ta doczeka³a siê dwóch nowelizacji: z dnia 24 lipca 2002 r. – w tej noweliza-
cji ustawodawca ustanawia prawn¹ wymagalnoœæ GMP – dobrej praktyki produkcyjnej
i GHP – dobrej praktyki higienicznej jako systemów bazowych dla wprowadzanego Sys-
temu HACCP.

Druga nowelizacja z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. wprowadza definicje produkcji
pierwotnej i jej warunków – dla plonowania zbó¿, ³owiectwa, rybo³ówstwa, udoju mle-
ka, zielarstwa, chowu i obs³ugi zwierz¹t do momentu uboju wprowadzaj¹c obligatoryj-
ny obowi¹zek dla tych czynnoœci opracowania i stosowania systemów GMP i GHP,
stanowi¹c podstawê dla zastosowania systemów bezpieczeñstwa ¿ywnoœci „od pola do
sto³u”. Nowela ta definiuje tak¿e zakres stosowania Systemu HACCP poprzez 5 zasad
i wprowadzenie 6 zasady weryfikacji systemu okreœlanej przez producenta. Ustala datê
wprowadzenia Systemu HACCP jako dzieñ akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Korzystaj¹c z delegacji zawartych w art. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 i 40 ustawy
o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia Minister Zdrowia wyda³ nastêpuj¹ce
rozporz¹dzenia:
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1. z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad
higieny w procesie produkcji lub obrocie ¿ywnoœci¹ – rozporz¹dzenie to zwane
„minimum sanitarne” okreœla zakres szkolenia i tryb egzaminowania osób zatrudnia-
nych w produkcji ¿ywnoœci, wprowadza odnawialnoœæ szkolenia co 5 lat. Ze szko-
lenia zwolnieni s¹ absolwenci szkó³ wy¿szych w kierunkach pokrewnych oraz oso-
by posiadaj¹ce tytu³y mistrzowskie zwi¹zane z produkcj¹ ¿ywnoœci.

2. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagañ higieniczno-sanitarnych dla zak³a-
dów wymagañ dotycz¹cych higieny w procesie produkcji i obrocie artyku³ami oraz
materia³ami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artyku³ami – okreœla
warunki techniczno-technologiczne jakie musz¹ byæ spe³nione i nakazuje opra-
cowanie i wdro¿enie procedur operacyjno-sanitarno-higienicznych w ramach do-
brych praktyk: produkcyjnej i higienicznej dla zapewnienia warunków produkcji
gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo zdrowotne ¿ywnoœci.

3. z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych jakoœci wody prze-
znaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

4. z 23 grudnia 2002 r. w sprawie urzêdowej kontroli ¿ywnoœci – rozporz¹dzenie
okreœla tryb i zakres kontroli prowadzonej przez Pañstwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego prowadzonej w zak³adach produkcji ¿ywnoœci z wy³¹cze-
niem zak³adów produkuj¹cych ¿ywnoœæ pochodzenia zwierzêcego.

5. z 17 marca 2003 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji
pomagaj¹cych w przetwarzaniu i warunków ich stosowania – okreœla listê i wa-
runki stosowania substancji dodatkowych i przypraw w produkcji ¿ywnoœci.

6. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagañ sanitarnych dotycz¹cych œrodków
transportu ¿ywnoœci, substancji pomagaj¹cych w przetwarzaniu, dozwolonych
substancji dodatkowych i innych sk³adników ¿ywnoœci – okreœla wymagania
sanitarno-higieniczne dla œrodków transportu ¿ywnoœci.

7.zdnia18grudnia2002r.wsprawiebadañlekarskichdocelówsanitarno-epidemiologicznych
– zgodnie z art. 35 ustawy o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia Minister
Zdrowia okreœli³ zakres badañ na nosicielstwo, ustanowi³ w³aœciwoœæ medycyny
pracy dla zakresu i prowadzenia okresowych badañ zdrowia pracowników oraz
ustanowi³ wymagalnoœæ prowadzenia karty zdrowia pracownika.

8. z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wymagañ higienicznych i sanitarnych obo-
wi¹zuj¹cych w handlu obwoŸnym œrodkami spo¿ywczymi oraz wykaz artyku³ów,
które nie mog¹ byæ wprowadzone do obrotu w handlu obwoŸnym – rozporz¹dzenie
sankcjonuje system sprzeda¿y obwoŸnej, okreœla warunki jakie musi spe³niæ po-
jazd przeznaczony do sprzeda¿y obwoŸnej oraz ustala listê artyku³ów, których
sprzeda¿ w systemie handlu obwoŸnego jest niedozwolona.

Korzystaj¹c z delegacji ustawowej zawartej w art. 32 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia Minister Zdrowia w porozumieniu z Mi-
nistrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda³ rozporz¹dzenia:

1. w dniu 6 stycznia 2003 r. rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu i me-
tod kontroli jakoœci zdrowotnej ¿ywnoœci i przestrzegania zasad higieny w proce-
sie produkcji w zak³adach produkuj¹cych lub wprowadzaj¹cych ¿ywnoœæ do ob-
rotu – okreœla metody i zakres kontroli wewnêtrznej dla podmiotów zajmuj¹cych
siê pozyskiwaniem, produkcj¹, przetwarzaniem, sk³adowaniem i wprowadza-
niem do obrotu œrodków spo¿ywczych. Zakres kontroli systemu HACCP oraz oce-
nê poprawnoœci i funkcjonowania przyjêtej struktury organizacyjnej zak³adu i za-
rz¹dzania tym zak³adem dla zapewnienia jakoœci zdrowotnej ¿ywnoœci;

2. w dniu 3 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków i sposobu
wspó³dzia³ania organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji
Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakoœci¹ zdrowotn¹ ¿ywno-
œci – ustala wspó³dzia³anie, wzajemne informowanie o wynikach kontroli i podzia³
kompetencji w przypadku nadzoru nad produkcj¹ œrodków spo¿ywczych z udzia-
³em œrodków spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego.

Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi korzystaj¹c z delegacji zawartych w art.: 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34 i 40 ust. 5 ustawy o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia
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oraz art.: 26, 27, 31, 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaŸ-
nych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzeŸnych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z póŸn. zmianami) wyda³ nastêpuj¹ce rozporz¹dzenia:

1. z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzêdowej
kontroli œrodków spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego w procesie produkcji
i w obrocie – okreœla zakres kontroli sanitarnej, dokumentacji, systemu HACCP
oraz próbobranie;

2. z 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków weterynaryjnych wymaga-
nych przy uboju zwierz¹t rzeŸnych oraz rozbiorze i wprowadzaniu na rynek miêsa
tych zwierz¹t – okreœla wymagania techniczne, sanitarne i higieniczne jakie mu-
sz¹ spe³niaæ podmioty zajmuj¹ce siê ubojem zwierz¹t rzeŸnych, rozbiorem miêsa,
wprowadzaniem na rynek miêsa;

3. z 21 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków weterynaryjnych wyma-
ganych przy produkcji, sk³adowaniu i transporcie miêsa mielonego i wyrobów
miêsnych niepoddanych obróbce termicznej – okreœla warunki techniczne, sani-
tarne i higieniczne jakie musz¹ spe³niaæ podmioty zajmuj¹ce siê produkcj¹, sk³a-
dowaniem i wprowadzaniem na rynek miês gastronomicznych;

4. z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków weterynaryjnych
wymaganych przy prowadzeniu dzia³alnoœci zwi¹zanej ze sprzeda¿¹ bezpoœre-
dni¹ – definiuje i okreœla warunki techniczne, sanitarne i higieniczne jakie mu-
si spe³niaæ podmiot zajmuj¹cy siê produkcj¹ zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ bezpoœre-
dni¹;

5. z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków weterynaryjnych
wymaganych przy przetwórstwie miêsa zwierz¹t rzeŸnych oraz sk³adowaniu
i transporcie przetworów z tego miêsa – okreœla wymagania techniczne, sanitarne
i higieniczne jakie musz¹ spe³niaæ podmioty zajmuj¹ce siê przetwórstwem miêsa
zwierz¹t rzeŸnych, oraz sk³adowaniem i wprowadzaniem na rynek przetworów
miêsnych;

6. z 11 wrzeœnia 2002 r. w sprawie sposobu badania zwierz¹t rzeŸnych i miêsa tych
zwierz¹t oraz miêsa zwierz¹t ³ownych – okreœla szczegó³owy sposób badania
przedubojowego zwierz¹t rzeŸnych, badania poubojowego tusz zwierz¹t rzeŸnych
i ³ownych, znakowania miêsa oraz metod badania i innych badañ laboratoryjnych
niezbêdnych dla potwierdzenia zdatnoœci miêsa do spo¿ycia;

7. z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków weterynaryjnych wy-
maganych przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, sk³adowaniu i transporcie mleka
i przetworów mlecznych – okreœla wymagania techniczne, sanitarne i higieniczne
jakie musz¹ spe³niaæ podmioty zajmuj¹ce siê pozyskiwaniem mleka (zlewnie,
punkty magazynowania mleka w gospodarstwie), przetwarzaniem mleka, sk³ado-
waniem mleka i jego przetworów oraz transportem mleka i jego przetworów;

8. z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych
warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj –
okreœla wymagania techniczne, sanitarne i higieniczne jakie musz¹ spe³niaæ pod-
mioty zajmuj¹ce siê pozyskiwaniem, przetwórstwem oraz sk³adowaniem i wpro-
wadzaniem na rynek jaj i ich przetworów;

9. z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków weterynaryjnych wy-
maganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj – okreœla wymagania technicz-
ne, sanitarne i higieniczne jakie musz¹ spe³niaæ podmioty zajmuj¹ce siê pozyski-
waniem, przetwórstwem oraz sk³adowaniem i wprowadzaniem na rynek jaj i ich
przetworów;

10. z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych poziomów pozosta-
³oœci zanieczyszczeñ chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i ska¿eñ
promieniotwórczych w roœlinach, u zwierz¹t, w tkankach lub narz¹dach zwierz¹t
po uboju i w œrodkach spo¿ywczych pochodzenia roœlinnego lub zwierzêcego –
okreœla zakres badañ i maksymalne mo¿liwoœci ska¿eñ oraz maksymalne poziomy
wystêpowania substancji dodatkowych w œrodkach spo¿ywczych.
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Przytoczone polskie ustawodawstwo z zakresie ¿ywnoœciowym, ustawy i rozpo-
rz¹dzenia okreœlaj¹ i zabezpieczaj¹ warunki produkcji i wprowadzania do obrotu
¿ywnoœci. W wiêkszoœci przypadków wymagaj¹ od podmiotów zajmuj¹cych siê pozys-
kiwaniem, przetwarzaniem, sk³adowaniem, transportem i wprowadzaniem do obrotu
œrodków spo¿ywczych spe³nienia warunków sanitarno-technicznych oraz wzywaj¹ do
kontroli w³aœcicielskiej prowadzonej dzia³alnoœci poprzez opracowanie i dokumento-
wanie w³asnych kodeksów dobrych praktyk: produkcyjnej i higienicznej oraz systemu
bezpieczeñstwa zdrowotnego ¿ywnoœci HACCP. Kontrola w³aœcicielska pozwala na kory-
gowanie zagro¿eñ powsta³ych przy b³êdnych za³o¿eniach technologiczno-operacyjnych
oraz wynik³ych z sytuacji awaryjnych. Regulacje prawne gwarantuj¹ wspó³dzia³anie or-
ganów Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej dla prowadzenia zinte-
growanych kontroli warunków produkcji ¿ywnoœci, prowadzonej kontroli
w³aœcicielskiej, a wszystko to dla zapewnienia ochrony zdrowia i ¿ycia konsumenta.

W Polsce, w ramach dostosowywania do wymagañ Unii Europejskiej, nast¹pi³o
przeniesienie dyrektywy 93/43/EWG do polskiego prawa. Ustawa z 11 maja 2001 r.
o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 634 z póŸn.
zm.) definiuje pojêcia Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (art. 3
pkt 33 i 34). Ustawa przewiduje wydanie rozporz¹dzenia wykonawczego okreœlaj¹cego
szczegó³owe wymagania higieniczne w produkcji i dystrybucji ¿ywnoœci. Najnowsza
wersja tego rozporz¹dzenia to Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie wymagañ higieniczno-sanitarnych w zak³adach produkuj¹cych lub wpro-
wadzaj¹cych do obrotu œrodki spo¿ywcze (Dz.U. z 2004 r. nr 104, poz. 1096). Zast¹pi³o
ono poprzednie Rozporz¹dzenie z 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 234,
poz. 1979). Obowi¹zuj¹ te¿ osobne rozporz¹dzenia okreœlaj¹ce zasady GHP/GMP dla
specyficznych rodzajów produktów lub czynnoœci (np. ¿ywnoœæ sprzedawana luzem,
sypka i nieopakowana; handel obwoŸny i transport ¿ywnoœci).

W ustawie o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia przewidziano obowi¹zek
wdro¿enia systemu HACCP w zak³adach prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w za-
kresie produkcji i obrotu ¿ywnoœci¹. Sam system HACCP zdefiniowany jest w art. 3
ust. 1 pkt 12 ustawy, natomiast obowi¹zkowego stosowania i zasady systemu zapisa-
ne s¹ w art. 28–32.

W poprzednim brzmieniu tej ustawy obowi¹zek wdro¿enia systemu HACCP ci¹¿y³
na wszystkich zak³adach produkcji i obrotu ¿ywnoœci¹, z wy³¹czeniem ma³ych przed-
siêbiorstw (zgodnie z ich definicj¹ w ustawie Prawo dzia³alnoœci gospodarczej). Wy-
³¹czenie ma³ych przedsiêbiorstw, czyli tych zatrudniaj¹cych do 50 pracowników, by³o
zasadniczo niezgodne z prawem europejskim, które takiej mo¿liwoœci nie przewiduje.
Przepisy ustawy dotycz¹ce systemu HACCP mia³y zacz¹æ obowi¹zywaæ od 1 stycznia
2004 r. (art. 61).

W dniu 30 paŸdziernika 2003 r. sejm ostatecznie uchwali³ kolejn¹ nowelizacjê
ustawy z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz. U. z 2003 r.
nr 208, poz. 2020). Zmiany obejmuj¹:

· Zlikwidowanie zwolnienia ma³ych firm ¿ywnoœciowych (do 50 pracowników) z obo-
wi¹zku wprowadzania systemu HACCP.

· Przesuniêcie z 1 stycznia 2004 r. na dzieñ uzyskania cz³onkostwa w UE (czyli 1 ma-
ja 2004 r.) terminu, od którego wszystkie firmy ¿ywnoœciowe, bez wzglêdu na ich
wielkoœæ i profil dzia³alnoœci, musz¹ wdro¿yæ i stosowaæ zasady systemu HACCP.

· Zniesienie obowi¹zku posiadania dokumentacji systemu HACCP (co oznacza sto-
sowanie jedynie 6 z 7 zasad HACCP).

· Zniesienie kary grzywny za niewdro¿enie HACCP.
W Unii Europejskiej najbardziej podstawowe i ogólne zasady GMP/GHP w produk-

cji ¿ywnoœci zawarte s¹ w dyrektywie 93/43/EWG o higienie ¿ywnoœci. Dyrektywa ad-
resowana jest do pañstw cz³onkowskich UE, które musia³y wprowadziæ jej
postanowienia do krajowych systemów prawa. W efekcie, w ka¿dym z pañstw nale-
¿¹cych do Unii Europejskiej firmy zajmuj¹ce siê produkcj¹ lub obrotem ¿ywnoœci¹ mu-
sz¹ obowi¹zkowo stosowaæ zapisane w dyrektywie podstawowe zasady Dobrej Praktyki
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Higienicznej. Aby u³atwiæ spe³nienie tych wymagañ prawnych dyrektywa zaleca two-
rzenie szczegó³owych Przewodników Dobrej Praktyki Higienicznej dla ró¿nych sekto-
rów ¿ywnoœciowych, na poziomie krajowym i europejskim, do dobrowolnego
stosowania.

Dyrektywa 93/43/EWG nak³ada równie¿ obowi¹zek wprowadzenia systemu
HACCP we wszystkich firmach zajmuj¹cych siê produkcj¹, dystrybucj¹, magazynowa-
niem, transportem i dostarczaniem konsumentom ¿ywnoœci (bez podstawowej pro-
dukcji rolniczej). System HACCP przewidziany przez dyrektywê obejmuje tylko
5 pierwszych zasad (bez weryfikacji i dokumentacji).

Oprócz ogólnej dyrektywy 93/43/EWG w Unii Europejskiej obowi¹zuje kilkanaœcie
odrêbnych dyrektyw okreœlaj¹cych szczegó³owe wymagania higieniczne przy wytwa-
rzaniu ró¿nych produktów pochodzenia zwierzêcego (miêsa, ryb, mleka).

Wœród aktów prawa wspólnotowego do aktów prawnych reguluj¹cych bezpieczeñ-
stwo ¿ywnoœci i okreœlaj¹cych warunki sanitarno-higieniczne nale¿¹:

1. Dyrektywy Handlowe
— 77/99/EEC – produkty miêsne
— 80/215/EEC – produkty miêsne
— 89/437/EEC – produkty jajeczne
— 91/493/EEC – produkty rybne
— 64/433/EEC – œwie¿e miêso czerwone (wieprzowina, wo³owina, baranina)
— 71/118/EEC – œwie¿e miêso bia³e (drobiowe)
— 92/46/EEC – mleko surowe, obrabianie termiczne, produkty mleczne
— 94/65/EEC – miêso mielone, elementy miêsne, przetwory miêsne
Dyrektywy handlowe wskazuj¹ szczegó³owe warunki techniczne, sanitarne, higie-

niczne, operacyjne, weterynaryjne, sk³adowania, transportu i wprowadzania na rynek
Wspólnoty dla zabezpieczenia bezpieczeñstwa zdrowotnego.

2. Dyrektywy dla produktów spo¿ywczych:
— 89/397/EEC – Inspekcja ¿ywnoœci
— 92/59/EEC – Ogólne bezpieczeñstwo produktu
— 93/43/EEC – Higiena ¿ywnoœci
— 93/99/EEC – Kontrola ¿ywnoœci
Dodatkowo rozporz¹dzenie o higienie ¿ywnoœci z 29 kwietnia 2004 (nr 852/2004)

przewiduje obowi¹zek wdro¿enia pe³nego, 7-stopniowego systemu HACCP w przedsiê-
biorstwach dzia³aj¹cych we wszystkich sektorach, wzd³u¿ ca³ego ³añcucha ¿ywnoœcio-
wego (produkcja, transport, handel i dystrybucja, gastronomia), z wy³¹czeniem jedynie
podstawowej produkcji rolniczej.

Dyrektywy dla œrodków spo¿ywczych okreœlaj¹ sposób (sanitarno-higieniczny) pro-
wadzenia dzia³alnoœci zwi¹zanej ze œrodkami spo¿ywczymi, okreœlaj¹ zakres kontroli
w³aœcicielskiej oraz wskazuj¹ system HACCP jako system zapewniaj¹cy bezpieczeñ-
stwo zdrowotne ¿ywnoœci. W regulacjach prawnych UE nie zosta³y okreœlone kodeksy
dobrych praktyk: produkcyjnej i higienicznej, ale w Dyrektywach jako priorytet przyjê-
to wskazany przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHA) w zakresie bezpieczeñstwa
¿ywnoœci „Codex Alimentarius”, który wskazuje dobre praktyki produkcyjne (GMP)
i dobre praktyki higieniczne (GHP) jako w³aœciwe dla zabezpieczenia warunków i toku
produkcji ¿ywnoœci i system HACCP jako najlepszy dla zapewnienia bezpieczeñstwa
zdrowotnego ¿ywnoœci. Wytyczne te maj¹ charakter dobrowolny, adresowane s¹ zarówno
bezpoœrednio do producentów ¿ywnoœci, jak i do w³adz pañstwowych (jako wzorzec dla
przepisów krajowych).

Kwestie regulacyjne w handlu obwoŸnym

Handel obwoŸny jest jedn¹ z form prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i jako taki
podlega okreœlonym wymogom zawartym w przepisach prawnych dotycz¹cych swobo-
dy dzia³alnoœci gospodarczej. Gmina nie ma kompetencji do zakazywania prowadzenia
handlu obwoŸnego, jeœli przedsiêbiorca wykonuj¹cy handel obwoŸny nie narusza prze-

126 17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r.



pisów prawa. Naruszenie przepisów dotycz¹cych prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej poci¹ga za sob¹ okreœlone konsekwencje prawne. Jako przyk³ad wska¿ê na
rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 marca 2008 r. znak
NK.II.0911/28/08 stwierdzaj¹ce niewa¿noœæ uchwa³y Rady Gminy Sanok
Nr XVIII/116/2008 z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia zakazu prowadze-
nia handlu na terenie Gminy Sanok w miejscach innych ni¿ wyznaczone.

W ww. rozstrzygniêciu wskazano, i¿ przedmiotowa uchwa³a zosta³a wydana na
podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym, które daj¹ mo¿liwoœæ sko-
rzystania z przys³uguj¹cej radzie gminy kompetencji do uchwalania przepisów porz¹d-
kowych. Przepisy te mo¿na jednak wydaæ po spe³nieniu 2 koniecznych przes³anek. Po
pierwsze – materia ta nie jest uregulowana w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych
(por. wyrok NSA z 22.05.1991 r. SA/Ka 311/91 z glos¹ A. Jaroszyñskiego, OSP 1992,
Nr 11–12, poz. 233). Po drugie – uregulowanie takie jest niezbêdne dla ochrony warto-
œci wymienionych w art. 40 ust. 3 in fine. Zdaniem Wojewody okreœlone w art. 40 ust. 3
u.s.g. przes³anki wydania tych przepisów nie zosta³y spe³nione. Nie mo¿na bowiem
przyj¹æ, by przepisy porz¹dkowe zawarte w przedmiotowej uchwale zosta³y wydane
w zakresie nieuregulowanym w odrêbnych ustawach oraz by by³y niezbêdne dla ochro-
ny dóbr wymienionych w art. 40 ust. 3 u.s.g. Zdaniem organu nadzoru ochrona warto-
œci wymienionych w uchwale mo¿e byæ realizowana na podstawie przepisów art. 39
i 40 ustawy z 21 III 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze
zm.) oraz przepisów § 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 24 I 1986 r. w sprawie wyko-
nania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 ze
zm.). Przepisy te wymagaj¹ uzyskania zezwolenia do zajêcia pasa drogowego. Prowa-
dzenie handlu w obrêbie drogi publicznej bez zezwolenia w sposób zagra¿aj¹cy bezpie-
czeñstwu pieszych, a tak¿e z naruszeniem warunków sanitarnych pozwala Policji
i Stra¿y Miejskiej na zastosowanie odpowiednich œrodków w celu zapewnienia ochrony
porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego w zakresie objêtym zaskar¿on¹
uchwa³¹. Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.
265 z póŸn. zm.) rada gminy mo¿e wskazaæ teren, na którym bêdzie siê odbywa³ handel
obwoŸny œrodkami spo¿ywczymi. Ponadto w myœl art. 27 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575
z póŸn. zm.) w razie stwierdzenia naruszenia wymagañ higienicznych i zdrowotnych
pañstwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie z obrotu np.
œrodka spo¿ywczego. Zatem kwestia dotycz¹ca spe³nienia wymogów sanitarnych oraz
okreœlenia miejsc prowadzenia handlu obwoŸnego w zakresie obrotu towarów zosta³a
uregulowana w powo³anych ustawach, a tym samym brak jest w ocenie Wojewody
podstaw do wydawania w omawianym przedmiocie przepisów porz¹dkowych.

W œwietle bowiem art. 3 ust. 1 pkt 48 ustawy o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci
i ¿ywienia handel obwoŸny to obrót ¿ywnoœci¹ wykonywany ze specjalistycznych œrod-
ków transportu na zasadach okreœlonych w art. 39. Przepis art. 39 w ust. 1 pkt 2 usta-
wy stanowi, ¿e handel obwoŸny œrodkami spo¿ywczymi mo¿e byæ prowadzony
wy³¹cznie na wskazanym przez gminê terenie. Ustawa nie wyjaœnia zakresu znaczenio-
wego pojêcia terenu. Wobec tego ustaliæ go wypada na podstawie potocznego i s³owni-
kowego jego rozumienia. Wed³ug Popularnego S³ownika Jêzyka Polskiego, teren to:

· fragment powierzchni ziemi z w³aœciwym mu ukszta³towaniem i pokryciem,
· miejsce, przestrzeñ, gdzie coœ wystêpuje, odbywa siê, rozgrywa siê; obszar, okolica

(...), a. miejsce:
· wolna przestrzeñ w terenie lub pomieszczeniu, któr¹ mo¿na czymœ wype³niæ; ob-

szar, teren, pole,
· okreœlony fragment przestrzeni (np. ziemi, przedmiotu, cia³a); punkt,
· wytyczony obszar, zabudowany, zamieszka³y przez ludzi; miejscowoœæ,
· pomieszczenie, obszar, s³u¿¹ce okreœlonemu celowi; lokal, lokum, teren,
· wolna przestrzeñ dla jednej osoby; siedzenie, pos³anie, pokój (...).
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Z przytoczonych definicji s³ownikowych pojêæ „terenu i miejsca” wynika, ¿e ich za-
kresy znaczeniowe nie s¹ jednoznaczne, niemniej pozwalaj¹ na przyjêcie, ¿e pojêcie
„terenu” jest generalnie znaczeniowo szersze od pojêcia „miejsca”. Miejscem jest z re-
gu³y jakiœ fragment terenu, ale te¿ niekiedy na oznaczenie miejsca u¿ywa siê pojêcia
„terenu”, np w zwrocie „na terenie miasta”.

Skoro zatem ustawa w przytoczonym wy¿ej przepisie operuje pojêciem „terenu”
a desygnatem pojêcia „miejsca” jest m.in. „miejscowoœæ”, to organy samorz¹dowe nie
musz¹ i nie powinny wskazywaæ konkretnego miejsca (punktu) w danej miejscowoœci,
w którym mo¿e odbywaæ siê handel obwoŸny. Zatem, gdyby organy te chcia³y ograni-
czyæ prowadzenie takiego handlu do okreœlonego terenu, to powinny wskazaæ miejsco-
woœci, na obszarze których mo¿e on byæ prowadzony. Jeœli do tej pory tego nie
uczyni³y, to znaczy, ¿e mo¿na go prowadziæ na ca³ym terenie objêtym ich w³aœciwoœci¹,
przy czym nie ma znaczenia w jakich miejscach (punktach) handel ten siê odbywa.
I chyba dobrze, ¿e tak jest, bo w przeciwnym wypadku zosta³aby wypaczona sama idea
handlu obwoŸnego, który ma przecie¿ na celu dotarcie z towarem bezpoœrednio do
klienta, nawet na teren jego posesji. Gdyby organy samorz¹dowe wskazywa³y w okreœ-
lonych miejscowoœciach konkretne miejsca (punkty) prowadzenia takiego handlu,
oznacza³oby to pojawienie siê kolejnego quasi „sklepu” (je¿eli sklep tam ju¿ jest), tyle ¿e
nie stacjonarnego, lecz ruchomego, który pojawia siê i znika.

Nale¿y ponadto wzi¹æ pod uwagê fakt, i¿ obecne regulacje prawne z tego zakresu
i oparta na nich praktyka s¹ równie¿ korzystne z punktu widzenia interesów klientów
tego handlu – g³ównie mieszkañców wsi (w wielu przypadkach ludzi w podesz³ym wie-
ku czy schorowanych).

Nadmieniæ nale¿y, ¿e je¿eli ustawa wprowadza jakieœ zakazy lub nakazy, to w œciœle
okreœlonym celu (dla ochrony pewnych dóbr). Ochrona zdrowia ludzkiego w zwi¹zku
z handlem obwoŸnym wi¹¿e siê nie tyle z miejscem jego prowadzenia, co z przestrzega-
niem innych zasad okreœlonych w ustawie i rozporz¹dzeniach wykonawczych wyda-
nych na jej postawie. Z punktu widzenia przedmiotu ochrony w zasadzie nie ma
znaczenia to, czy obwoŸnik sprzedaje artyku³y spo¿ywcze na pocz¹tku, w œrodku, na
koñcu czy w jakimkolwiek innym miejscu wsi. Ma to jednak znaczenie dla jej miesz-
kañców – jego klientów. W zwi¹zku z tym ustawodawca formu³uj¹c przepisy karne sto-
j¹ce na stra¿y przestrzegania postanowieñ tej ustawy nie przewidzia³ w nich
odpowiedzialnoœci za naruszenie postanowieñ jej art. 39 ust. 1 (ani w art. 49–51d sa-
mej ustawy, ani w art. 112 Kodeksu Wykroczeñ).

Przepis art. 112 k.w. nie powinien byæ stosowany w powi¹zaniu z art. 39 ust. 2
ustawy, poniewa¿ ten ostatni stanowi, ¿e „sprzeda¿ w handlu obwoŸnym œrodków spo-
¿ywczych prowadzi siê wy³¹cznie ze œrodków transportu przeznaczonych do tego celu
zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w art. 37 ust. 2”, czyli wskazuje, jakim warun-
kom powinny odpowiadaæ œrodki transportu s³u¿¹ce do prowadzenia takiego handlu.
Naruszenie zaœ postanowieñ art. 37 nale¿y do istoty wykroczenia z art. 51 ust. 2 pkt 3
ustawy. Przepis art. 112 k.w., w zakresie w nim wskazanym, stosuje siê w wypadku
naruszenia postanowieñ rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie wymagañ higienicznych i sanitarnych obowi¹zuj¹cych w handlu obwoŸnym
œrodkami spo¿ywczymi oraz wykazu artyku³ów, które nie mog¹ byæ wprowadzane do
obrotu w handlu obwoŸnym (Dz. U. z dnia 10 lutego 2003 r. Nr 21, poz. 182).

Organy samorz¹dowe nie powinny w poszczególnych miejscowoœciach wskazywaæ
konkretnych miejsc (punktów) do prowadzenia handlu obwoŸnego. Oznacza to, ¿e mo¿-
na go prowadziæ na ca³ym terenie objêtym ich w³aœciwoœci¹ bez ¿adnych ograniczeñ,
czyli we wszystkich miejscowoœciach w dowolnych w nich miejscach (punktach). To g³ó-
wnie potrzeby miejscowej ludnoœci powinny je wyznaczaæ. W przeciwnym wypadku nie-
wyznaczenie przez gminê terenów do prowadzenia handlu obwoŸnego musia³oby
oznaczaæ ca³kowity zakaz jego prowadzenia na obszarze jej dzia³ania. Skoro jednak gmi-
na przyjmuje zg³oszenie prowadzenia takiej dzia³alnoœci i dokonuje stosownego wpisu
do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, to godzi siê na jej legalne prowadzenie. Przeto,
niewskazanie przez gminê terenów, na których mo¿e byæ prowadzony handel obwoŸny,
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nie mo¿e oznaczaæ zakazu jego prowadzenia, gdy¿ spotka³oby siê z uzasadnionym zarzu-
tem, ¿e wprawdzie rejestruje ona fakt prowadzenia takiej dzia³alnoœci, ale poprzez swoje
zaniechanie uniemo¿liwia jej prowadzenie. Obywatel (obwoŸnik) ma prawo domniemy-
waæ, ¿e skoro gmina mu czegoœ nie zabrania albo nie ogranicza, to mo¿e to czyniæ.

Nale¿y zatem uznaæ, ¿e podmioty gospodarcze, prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w warunkach gospodarki rynkowej, mog¹ równie¿ prowadziæ sprzeda¿ towarów w for-
mie handlu obwoŸnego. Ta forma sprzeda¿y umo¿liwia zaopatrywanie siê np. ludnoœci
wiejskiej, gdzie czêsto nie ma w pobli¿u sklepu spo¿ywczego, w podstawowe artyku³y
pierwszej potrzeby. Trzeba uznaæ równie¿, ¿e w warunkach gospodarki rynkowej rów-
nie¿ konsumenci maj¹ swobodê wyboru sprzedawcy, a zatem je¿eli dokonuj¹ zakupów
u sprzedawców prowadz¹cych handel obwoŸny, to znaczy ¿e taka forma sprzeda¿y jest
potrzebna.

Kwestie rozliczeniowo-finansowe w handlu obwoŸnym

Prawa i obowi¹zki podatników – w tym prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie handlu
obwoŸnego reguluj¹ ustawy podatkowe, a tak¿e wydane na ich podstawie akty wyko-
nawcze.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, tj.) osoby fizyczne, je¿eli maj¹ miej-
sce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj¹ obowi¹zkowi po-
datkowemu od ca³oœci swoich dochodów, bez wzglêdu na miejsce po³o¿enia Ÿróde³
przychodów. Z przepisu tego wynika zatem, i¿ w sytuacji osi¹gania dochodów przez
osobê fizyczn¹, która miejsce swojego zamieszkania posiada na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, jest ona zobowi¹zana p³aciæ podatek od ca³oœci tych dochodów.

Pozarolnicza dzia³alnoœæ gospodarcza stanowi jedno z odrêbnych Ÿróde³ przycho-
dów w podatku dochodowym, z którego przychody podlegaj¹ opodatkowaniu na zasa-
dach ogólnych wed³ug obowi¹zuj¹cej w danym roku podatkowym skali podatkowej,
chyba ¿e we w³aœciwym urzêdzie skarbowym podatnik z³o¿y pisemne oœwiadczenie
o wyborze opodatkowania w formie rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych, na
zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U.
nr 144, poz. 930, z póŸn. zm.), o ile spe³nia warunki do opodatkowania w tej formie.

Ponadto podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na œwiadczeniu us³ug w za-
kresie handlu detalicznego ¿ywnoœci¹, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami,
w tym równie¿ gdy sprzeda¿ towarów odbywa siê w formie handlu obwoŸnego,
mog¹ wybraæ jako formê opodatkowania kartê podatkow¹. Stawki karty podatko-
wej z tytu³u wykonywania tej dzia³alnoœci zosta³y okreœlone w czêœci II tabeli stano-
wi¹cej za³¹cznik do ustawy o podatku zrycza³towanym.

Prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ b¹dŸ to z obowi¹zkiem prowadzenia w³aœciwych
ksi¹g (zasady ogólne), czy te¿ z obowi¹zkiem prowadzenia ewidencji przychodów (rycza³t
od przychodów ewidencjonowanych), podatnik zobowi¹zany jest prowadziæ te ksiêgi lub
ewidencje rzetelnie i w sposób niewadliwy. Warunki uznania ich za rzetelne i niewadliwe
okreœla art. 193 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
nr 137, poz. 926, z póŸn. zm.) oraz odpowiednio przepis § 11 rozporz¹dzenia ministra fi-
nansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksiêgi przycho-
dów i rozchodów (Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 998, z póŸn. zm.) i rozporz¹dzenia
ministra finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przycho-
dów i wykazu œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych (Dz. U. nr
219, poz. 1836). Podatnik, który pomimo ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku, prowadz¹c rów-
nie¿ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na sprzeda¿y towarów w ramach handlu obwoŸnego, nie pro-
wadzi ksiêgi (ewidencji przychodów) lub te¿ prowadzi je nierzetelnie, nara¿a siê na
konsekwencje w postaci oszacowania podstaw opodatkowania.

Z uwagi na powy¿sze, wobec osób, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w tym
równie¿ w zakresie obwoŸnego handlu towarów, i nie ujawni¹ osi¹gniêtych przycho-
dów do opodatkowania lub te¿ zadeklaruj¹ dochody ni¿sze ni¿ faktycznie osi¹gniête
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z tej dzia³alnoœci, prowadzone mo¿e byæ postêpowanie maj¹ce na celu opodatkowanie
tych przychodów.

Ponadto w przypadku podatników prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, którzy jako formê opodatkowania wybrali rycza³t od przychodów ewidencjono-
wanych, zgodnie z ustaw¹ o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 44, poz. 930), w przy-
padku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji przychodów lub prowadzenia jej nie-
zgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postêpowaniu
podatkowym, (...) organ podatkowy okreœli wartoœæ niezaewidencjonowanego przycho-
du, w tym równie¿ w drodze oszacowania, i okreœli od tej kwoty rycza³t stanowi¹cy piê-
ciokrotnoœæ stawek, które by³yby zastosowane do przychodu w przypadku jego
ewidencjonowania; rycza³t ten nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 75% przychodu.

Jednoczeœnie informujê Pana Senatora, ¿e Ÿród³em przychodów w podatku docho-
dowym od osób fizycznych s¹ równie¿ przychody pochodz¹ce ze Ÿróde³ nieujawnionych
i nieznajduj¹ce pokrycia w ujawnionych Ÿród³ach, z tym, ¿e dla tych przychodów prze-
widuje siê opodatkowanie podatkiem w formie rycza³tu w wysokoœci 75% dochodu.

Natomiast opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug reguluje ustawa z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
nr 29, poz. 257, z póŸn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Poda-
tek od towarów i us³ug jest podatkiem powszechnym i dotyczy jednakowo wszystkich
osób i jednostek, o których mowa w art. 15 ww. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r., je¿eli
wykonuj¹ we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek czynnoœci podlegaj¹ce opodatko-
waniu podatkiem od towarów i us³ug, wymienione w art. 16 ww. ustawy o okoliczno-
œciach wskazuj¹cych na zamiar ich wykonywania w sposób czêstotliwy, nawet je¿eli
zosta³y wykonane jednorazowo, a tak¿e wówczas, gdy czynnoœci te polegaj¹ na jedno-
razowej sprzeda¿y rzeczy w tym celu nabytej.

Oznacza to, ¿e przepisy reguluj¹ce opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug
dotycz¹ równie¿ podmiotów sprzedaj¹cych towary i us³ugi w ramach handlu obwoŸne-
go, które prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wykonuj¹ czynnoœci polegaj¹ce opodat-
kowaniu tym podatkiem.

Wskazaæ przy tym nale¿y, i¿ w przepisach podatku od towarów i us³ug funkcjonuj¹
rozwi¹zania okreœlaj¹ce sytuacje, kiedy podatnik nie jest zobowi¹zany do p³acenia tego
podatku, a mianowicie wówczas, gdy wartoœæ sprzeda¿y towarów w rozumieniu art. 2
ust. 1 i 3, a tak¿e wartoœæ eksportu towarów lub us³ug nie przekroczy³a ³¹cznie w po-
przednim roku podatkowym wyra¿onej w z³otych kwoty odpowiadaj¹cej kwocie
10 000 euro, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Kwota uprawniaj¹ca podatnika
do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i us³ug jest okreœlona przez mini-
stra finansów w trybie, o którym mowa w art. 14 ust. 11 pkt 1 ww. ustawy.

Ponadto podatnicy rozpoczynaj¹cy wykonywanie czynnoœci podlegaj¹cych opodat-
kowaniu podatkiem od towarów i us³ug korzystaj¹ ze zwolnienia od tego podatku na
podstawie ww. ustawy, je¿eli przewidywana przez podatnika wartoœæ sprzeda¿y towar-
ów nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzeda¿y kwoty okreœlonej
w ww. ustawie.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e podatnicy podatku od towarów i us³ug zobowi¹zani do rozli-
czenia podatku od towarów i us³ug maj¹ obowi¹zek prowadzenia pe³nej ewidencji
sprzeda¿y towarów, o której mowa w ww. ustawie. Natomiast podatnicy zwolnieni od
podatku s¹ zobowi¹zani do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzeda¿y, polega-
j¹cej na obowi¹zku zaewidencjonowania sprzeda¿y za dany dzieñ, nie póŸniej jednak
ni¿ przed dniem dokonania sprzeda¿y w dniu nastêpnym.

Ponadto ww. ustawa nak³ada na podatników sprzedaj¹cych towary i œwiadcz¹cych
us³ugi, w tym równie¿ w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych niepro-
wadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej oraz osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, obowi¹zek prowadzenia
ewidencji obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych.

Podstawowym kryterium decyduj¹cym o obowi¹zku ewidencjonowania obrotu
i kwot nale¿nego podatku przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych przez podatników,
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w tym równie¿ przez podatników sprzedaj¹cych towary w ramach sprzeda¿y obwoŸnej,
jest wysokoœæ obrotów osi¹ganych ze sprzeda¿y na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej oraz osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
kas rejestruj¹cych (Dz. U. nr 234, poz. 1971) podatnicy, u których kwota obrotu z dzia-
³alnoœci, o której mowa w ww. przepisie art. 29 ust. 1, przekroczy³a w 2002 r. kwotê
40 000 z³, zobowi¹zani s¹ do rozpoczêcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na-
le¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych pocz¹wszy od 1 maja 2003 r. Oczywiœcie
dotyczy to podatników, którzy ju¿ wczeœniej nie zostali objêci takim obowi¹zkiem.

Podatnicy rozpoczynaj¹cy sprzeda¿ towarów w trakcie roku zobowi¹zani s¹, tak jak
w latach ubieg³ych, do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale¿nego po przekro-
czeniu kwoty obrotu w wysokoœci 20 000 z³ z dzia³alnoœci okreœlonej w ww. ustawie.

Ponadto informujê Pana Senatora, ¿e podatnicy prowadz¹cy ewidencjê obrotu
i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych s¹ obowi¹zani do do-
konywania rejestracji ka¿dej sprzeda¿y przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydru-
ku paragonu fiskalnego z ka¿dej sprzeda¿y oraz wydawania orygina³u wydrukowanego
dokumentu nabywcy. Podatnicy, zobligowani przepisami obowi¹zuj¹cymi w tym za-
kresie do ewidencjonowania obrotu za pomoc¹ kas rejestruj¹cych, maj¹ obowi¹zek za-
instalowania kas w ka¿dym miejscu prowadzenia sprzeda¿y. Na podstawie art. 111
ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm. kwestiê kas rejestruj¹cych reguluje Rozporz¹dzenie
Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestruj¹cych
Dz.U.08.113.720. W przypadku handlu obwoŸnego podatnicy zobowi¹zani do ewiden-
cjonowania obrotu i kwot podatku nale¿nego za pomoc¹ kas fiskalnych powinni stoso-
waæ kasy przenoœne, które s¹ przystosowane do takiej formy sprzeda¿y.

Kasa rejestruj¹ca (potocznie nazywana tak¿e kas¹ fiskaln¹) jest szczególnego ro-
dzaju ewidencj¹ podatkow¹. Ma ona charakter ewidencji sprzeda¿y, gdy¿ zarejestro-
waniu w niej podlegaj¹ transakcje opodatkowane wykonane przez podatnika.

Wymóg stosowania przez okreœlone grupy podatników kas rejestruj¹cych zosta³
wprowadzony przede wszystkim ze wzglêdu na potrzebê zapewnienia kontroli nad rze-
telnoœci¹ deklarowanych przez pewne grupy podatników podstaw opodatkowania.
Obowi¹zek ewidencjonowania w kasie dotyczy bowiem tych transakcji, w przypadku
których nie ma bezwzglêdnego obowi¹zku wystawiania faktur je dokumentuj¹cych
(faktury wystawiane s¹ wy³¹cznie na ¿¹danie nabywców – osób fizycznych nieprowa-
dz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej). W tym przypadku – przy braku innych form doku-
mentowania transakcji (utrwalania tego, ¿e mia³y one miejsce) – istnia³oby realne
niebezpieczeñstwo zani¿ania obrotów (podstawy opodatkowania). Ewentualne wykry-
cie tego faktu by³oby znacznie utrudnione w przypadku, gdyby sprzeda¿ bezfakturowa
nie zosta³a udokumentowana w ¿aden inny sposób. Obowi¹zek ewidencjonowania
sprzeda¿y w kasie rejestruj¹cej ma dyscyplinowaæ podatników i przeciwdzia³aæ przy-
padkom zani¿ana obrotów.

W przepisach VI dyrektywy nie zosta³ wprost wyra¿ony obowi¹zek prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestruj¹cej (lub innego podobnego urz¹dzenia).
Nale¿y uznaæ, ¿e mo¿na wywieœæ ten obowi¹zek z ogólnego wymogu – zawartego w art.
22(2)(a) VI dyrektywy oraz odpowiednio w art. 242 dyrektywy VAT z 2006 r. – prowa-
dzenia ewidencji w sposób na tyle szczegó³owy, aby umo¿liwia³a ona stosowanie podat-
ku od towarów i us³ug oraz dla umo¿liwienia kontroli przez organa (w³adze) podatkowe.
Taka forma ewidencji jest w tym przypadku spowodowania koniecznoœci¹ umo¿liwie-
nia kontroli przez organa podatkowe deklarowanych podstaw opodatkowania.

Obowi¹zek stosowania kas rejestruj¹cych

2. Generalny obowi¹zek stosowania kas rejestruj¹cych w dzia³alnoœci wynika
z ust. 1. Z komentowanego przepisu wynika, ¿e obowi¹zek ten ci¹¿y na tych podatni-
kach, którzy dokonuj¹ sprzeda¿y na rzecz dwóch rodzajów podmiotów: osób fizycznych
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nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej oraz rolników rycza³towych. Do 31 maja
2005 r. obowi¹zek ewidencjonowania zwi¹zany by³ ze sprzeda¿¹ na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej oraz osób fizycznych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Z przepisu wynika³oby, ¿e w sytuacji gdy dany podatnik dokonuje sprzeda¿y (choæ-
by pojedynczej) na rzecz osoby fizycznej, charakteryzuj¹cej siê wspomnianymi cecha-
mi, jest on obowi¹zany ewidencjonowaæ w kasie obrót oraz kwoty podatku. Poniewa¿
przepis stanowi o obrocie, mo¿na by lege non distinguente przyjmowaæ, ¿e obowi¹zek
prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rozci¹ga siê na wszelkie czynnoœci kreuj¹ce
obrót i podatek nale¿ny. Na tle analogicznych przepisów ustawy z 1993 r. jednolicie
przyjmowano, ¿e ewidencjonowaniu w kasie podlegaj¹ wy³¹cznie czynnoœci na rzecz
wymienionych w przepisie ustawy, tj. osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej oraz osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formie in-
dywidualnych gospodarstw rolnych. Niemniej powy¿szy konsensus nie upowa¿nia³
ustawodawcy do pope³nienia b³êdów konstrukcyjnych przy uchwalaniu przepisu. Do-
piero bowiem odwo³uj¹c siê do systematyki art. 111 oraz kontekstów, w jakich umiesz-
czony jest fragment przepisu wprowadzaj¹cy obowi¹zek ewidencjonowania, uznaæ
nale¿y, ¿e – podobnie jak w ustawie z 1993 r. – obowi¹zek ewidencjonowania w kasie
dotyczy nie ka¿dej sprzeda¿y (o ile zaistnia³a w ogóle sprzeda¿ na rzecz osób fizycznych
nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej oraz osób fizycznych prowadz¹cych dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ w formie indywidualnych gospodarstw rolnych), lecz wy³¹cznie tej
sprzeda¿y, która zosta³a dokonana na rzecz wy¿ej wymienionych podmiotów.

3. Ewidencja prowadzona w kasie rejestruj¹cej jest niezale¿na od ewidencji, której
prowadzenia wymagaj¹ inne przepisy, a w szczególnoœci art. 109 ust. 3 ustawy. Ewi-
dencja prowadzona na podstawie komentowanego artyku³u dotyczy bowiem czêœci
sprzeda¿y podatnika. Jest to przede wszystkim sprzeda¿ niedokumentowana faktura-
mi. Jednak w sytuacji, kiedy dana sprzeda¿ zostanie udokumentowana faktur¹ wysta-
wian¹ na ¿¹danie nabywcy, wówczas podatnik ma obowi¹zek zaewidencjonowania jej
w kasie rejestruj¹cej niezale¿nie od faktu wystawienia faktury. Do kopii faktury nale¿y
„podpi¹æ” orygina³ paragonu fiskalnego. Nabywca uzyskuje wiêc tylko fakturê, zaœ
paragon (fiskalny) pozostaje u sprzedawcy.

Niezale¿noœæ prowadzenia obu rodzajów ewidencji by³a podkreœlana w orzecznictwie
dotycz¹cym analogicznych przepisów ustawy z 1993 r. Przyk³adowo w wyroku z dnia
11 grudnia 1998 r. (I SA/Lu 1289/97, Lex nr 37148) NSA stwierdzi³: „Skoro podatnik
dokonywa³ sprzeda¿y na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospo-
darczej oraz na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymania faktury, to zachowuj¹c
systematykê ustawy z 1993 r. o VAT w zakresie obowi¹zków ewidencyjnych, powinien
prowadziæ ewidencjê sprzeda¿y przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych (art. 29 ust. 1)
oraz ewidencjê sprzeda¿y dokumentowanej fakturami (art. 27 ust. 4). Wymóg odrêbne-
go ewidencjonowania podkreœli³ ustawodawca, ustalaj¹c i¿ naruszenie obowi¹zków
prawid³owego prowadzenia obu ewidencji zagro¿one jest odrêbnymi sankcjami (art. 27
ust. 5 i art. 29 ust. 2) niepodlegaj¹cymi kumulacji”.

4. Nale¿y uznaæ równie¿, ¿e nie jest b³êdem, jeœli podatnik ewidencjonuje w kasie
rejestruj¹cej sprzeda¿, która nie podlega³a takiemu obowi¹zkowi. Nie mo¿na bowiem
czyniæ podatnikowi zarzutu z tego, ¿e wykona³ swój obowi¹zek a¿ nadto, ewidencjonu-
j¹c w kasie inne dodatkowe czynnoœci. Podatnik musi jednak zadbaæ o to, aby deklara-
cja sporz¹dzana na podstawie ewidencji, które dwukrotnie obejmuj¹ tê sam¹ sprzeda¿
(w kasie zarejestrowana bowiem zosta³a sprzeda¿ fakturowa), by³a rzetelna. Na tle
przepisów poprzedniej ustawy wykszta³ci³a siê praktyka prowadzenia tzw. zeszytu ko-
rekt, w którym wpisywano uwagi i wyjaœnienia dotycz¹ce m.in. przypadków podwójne-
go zaewidencjonowania jednej czynnoœci. Wydaje siê, ¿e tê praktykê mo¿na
zaaprobowaæ tak¿e obecnie, aczkolwiek i teraz nie znajduje ona jednoznacznego opar-
cia w obowi¹zuj¹cych przepisach.

5. Co do zasady obowi¹zek prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestruj¹cych
powstaje z chwil¹ rozpoczêcia sprzeda¿y na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej oraz rolników rycza³towych. Wskazaæ nale¿y, ¿e na podsta-
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wie przepisu art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy minister w³aœciwy do spraw finansów publicz-
nych mo¿e zwolniæ na czas okreœlony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynno-
œci z obowi¹zku ewidencjonowania ze wzglêdu na rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci lub
wysokoœæ obrotu. Delegacja powy¿sza zazwyczaj jest wykorzystywana przez Ministra
Finansów, który co roku okreœla grupy podatników oraz rodzaje czynnoœci, dla których
nie ma obowi¹zku ewidencjonowania. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e istnieje tendencja do stop-
niowego zawê¿ania zakresu tych¿e zwolnieñ.

6. Terminy wprowadzenia kas rejestruj¹cych przez zobowi¹zanych podatników –
czy to okreœlone w ustawie, czy to „przesuniête” poprzez zwolnienie wynikaj¹ce z ak-
tu wykonawczego – maj¹ charakter terminów prawa materialnego (tak te¿ NSA
w postanowieniu z dnia 26 lutego 1997 r. I SA/Kr 1003/96, Lex nr 29307). W zwi¹z-
ku z tym nie podlegaj¹ one przywróceniu. Powy¿szy fakt ma istotne znaczenie
w kontekœcie korzystania z prawa do ulgi podatkowej na zakup kas. Tylko bowiem
rozpoczêcie ewidencjonowania w wymaganych terminach uprawnia do ulgi. Zobacz
tezy nastêpne.

Podkreœliæ tak¿e nale¿y, ¿e obowi¹zek rozpoczêcia ewidencjonowania w wymaga-
nym terminie ma charakter absolutny. Okolicznoœci niezale¿ne od woli podatnika, któ-
re sta³y siê przeszkod¹ do rozpoczêcia ewidencjonowania, nie maj¹ tutaj znaczenia.
Przyk³adowo w wyroku z dnia 27 listopada 1996 r. (I SA/Lu 139/96, Lex nr 28938)
NSA stwierdzi³: „Bez znaczenia dla obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 29 ust. 1 ustawy (...)
pozostaje fakt dostarczenia kas fiskalnych przez producenta z wadami fabrycznymi.
Kwestia ta odnosi siê do nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania wynikaj¹cego z zawar-
tej miêdzy stronami umowy o charakterze cywilnoprawnym i zwi¹zanych z tym rosz-
czeñ odszkodowawczych”.

Co do zasady wydaje siê natomiast mo¿liwe wniesienie do organu podatkowego
o odroczenie terminu wprowadzenia kas (przewiduje to przepis art. 48 § 1 pkt 3 o.p.).
Wniosek powinien byæ z³o¿ony przed up³ywem terminu oraz uzasadniony wa¿nym in-
teresem podatnika lub interesem publicznym.

7. W kasie rejestruj¹cej ewidencjonuje siê obrót oraz podatek. Oznacza to, ¿e zae-
widencjonowaniu podlegaj¹ poszczególne transakcje – ich wartoœæ netto – a tak¿e kwo-
ty podatku przypisane do poszczególnych transakcji. Powy¿sze przes¹dza, ¿e kasa
rejestruj¹ca w istocie jest szczególnym rodzajem ewidencji sprzeda¿y.

8. Jednym z nowych sposobów opodatkowania jest opodatkowanie w szczególnej
procedurze mar¿y. Mo¿e ona dotyczyæ sprzeda¿y (dostawy) towarów u¿ywanych, dzie³
sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich oraz œwiadczenia us³ug turystycz-
nych. W obu przypadkach zastosowania tej procedury nabywcami towarów lub us³ug
mog¹ byæ osoby fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej. Pojawia siê wów-
czas koniecznoœæ ewidencji sprzeda¿y w kasie.

Nie jest jasne co i w jakiej wysokoœci nale¿y zaewidencjonowaæ. Zgodnie z przepisa-
mi ustawy zaewidencjonowaniu podlega sprzeda¿, kasa zaœ s³u¿y ewidencji obrotu
i podatku nale¿nego. Powstaje pytanie, co nale¿y rozumieæ w tym przypadku przez ob-
rót. Czy przyj¹æ generaln¹ zasadê, ¿e obrotem jest ca³oœæ kwoty nale¿nej od nabywcy,
czy te¿ nale¿a³oby uto¿samiæ obrót z podstaw¹ opodatkowania – a wiêc w tym przypad-
ku uznaæ, i¿ obrotem jest sama kwota mar¿y.

Niew¹tpliwie w tym przypadku ewidencja musi byæ prowadzona w sposób szczegól-
ny – z uwagi na szczególn¹ procedurê opodatkowania, w przepisach wykonawczych
brak jest natomiast przepisów, które regulowa³yby ten sposób prowadzenia ewidencji.
Wydaje siê, ¿e najprostszym rozwi¹zaniem by³oby przyjêcie, ¿e obrotem stanowi¹cym
podstawê opodatkowania jest mar¿a brutto, od której (metod¹ w stu) liczy siê nale¿ny
podatek. W kasie prowadzona by³aby ewidencja w³aœnie tych wartoœci. Faktycznie
jednak metoda taka prowadzi do zafa³szowania wielkoœci kwot uzyskiwanych przez po-
datnika ze sprzeda¿y towarów i us³ug.

W zwi¹zku z tym w praktyce mo¿na spotkaæ siê z bardziej skomplikowanymi meto-
dami ewidencjonowania sprzeda¿y opodatkowanej mar¿¹ w kasach rejestruj¹cych. Jedn¹
z takich metod wskazano w piœmie z 27 wrzeœnia 2004 r. (PP I 443/1124/04/AK,
www.sip.mf.gov.pl), w którym Dyrektor Izby Skarbowej we Wroc³awiu stwierdzi³:
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„Zgodnie z § 5 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹ odpowiadaæ kasy reje-
struj¹ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 948, Dz. U. z 2003 Nr 152, poz. 1481; Dz. U. z 2004 Nr 85, poz. 798), po-
datnicy prowadz¹cy ewidencjê przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych, u których pod-
staw¹ opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postaæ wynagrodzenia za wykonane
us³ugi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, poœrednictwa lub innych umów o podo-
bnym charakterze albo te¿ mar¿a, ewidencjonuj¹ na potrzeby obliczenia osi¹ganego
przez nich obrotu oraz kwot podatku nale¿nego ca³¹ wartoœæ sprzeda¿y w³asnej oraz
prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

W œwietle art. 120 ust. 16 ww. ustawy o podatku VAT, podatnik sprzedaj¹cy towary
u¿ywane opodatkowane „wg systemu mar¿y” w wystawionych przez siebie fakturach
nie wykazuje kwot podatku. Dotyczy to równie¿ paragonów fiskalnych. Kasy rejestru-
j¹ce nie maj¹ mo¿liwoœci odrêbnego zidentyfikowania sprzeda¿y opodatkowanej tylko
od mar¿y (dla której nie wyodrêbnia siê kwoty podatku VAT). Trzeba wiêc wykorzystaæ
aktualne mo¿liwoœci kas fiskalnych. W stawkach towarów oznaczonych literowo ma-
my sta³e pozycje: PTU A – 22%, PTU B – 7%, PTU C = 0%, PTU zw. – zwolnione. Pozosta-
³e litery od D do G s¹ wolne, wiêc mo¿na je wykorzystaæ. Dlatego zdaniem tutejszej Izby
Skarbowej nale¿y przyporz¹dkowaæ kolejn¹ woln¹ „literê” dla sprzeda¿y opodatkowa-
nej od mar¿y. Nale¿y ten fakt odnotowaæ w ksi¹¿ce serwisowej”.

9. Otrzymanie niektórych dotacji (subwencji, dop³at, refundacji etc.) rodziæ mo¿e
konsekwencje podatkowe, niektóre dotacje stanowi¹ bowiem element podstawy opo-
datkowania. Jeœli czynnoœæ – z któr¹ zwi¹zane by³y dotacje – wykonana zosta³a na
rzecz osób fizycznych lub rolników, wówczas kwota dotacji bêdzie podlega³a zaewiden-
cjonowaniu w kasie rejestruj¹cej. Dotacje nale¿y jednak uwzglêdniæ w kasie rejestru-
j¹cej dopiero z chwil¹ ich zaksiêgowania na rachunku bankowym. Wczeœniej nie
stanowi¹ bowiem obrotu, a wiêc nie podlegaj¹ ewidencji w kasie.

Skomplikowana sytuacja powstaje wówczas, gdy mamy do czynienia ze zwrotem
dop³aty (dotacji, subwencji etc.), która poprzednio zwiêkszy³a podstawê opodatkowa-
nia i zosta³a zaewidencjonowana w kasie rejestruj¹cej. Zwróconej dotacji (subwencji
etc.) oczywiœcie nie sposób wycofaæ w ¿aden sposób z kasy rejestruj¹cej. Z przepisu
art. 29 ust. 4 ustawy VAT wynika jednak¿e, ¿e obrót zmniejsza siê o zwrócone kwoty do-
tacji, subwencji i innych dop³at o podobnym charakterze. Wydaje siê, ¿e w takim przy-
padku nie ma innego wyjœcia, jak odnotowaæ fakt zwrócenia dotacji (dop³aty, subwencji),
który wp³ywa zmniejszaj¹co na obrót, w pomocniczej ewidencji (zeszycie korekt).

10. Ewidencjonowaniu w kasie podlega sprzeda¿ wykonywana na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej lub rolników rycza³towych. W tym
przypadku, definiuj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹, nale¿y odwo³aæ siê do przepisów usta-
wy VAT. Wzi¹æ nale¿y pod uwagê, ¿e dzia³alnoœæ gospodarcza w rozumieniu ustawy
VAT okreœla status podmiotu j¹ wykonuj¹cego jako podatnika VAT.

W istocie komentowana regulacja dotyczy obowi¹zku ewidencjonowania w kasie tej
sprzeda¿y, która wykonywana jest na rzecz tych podmiotów, które w odniesieniu do tej
konkretnej transakcji wystêpuj¹ jako osoby fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoœci go-
spodarczej, choæ w ogóle mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i byæ podatnikami.

W zwi¹zku z tym, je¿eli dana osoba fizyczna nie bêdzie podatnikiem VAT (nie bêdzie
wystêpowaæ w danej transakcji jako podatnik VAT), to co do zasady sprzeda¿ powy¿sz¹
nale¿y zaewidencjonowaæ w kasie rejestruj¹cej. Jeœli natomiast osoba fizyczna dzia³a
jako podatnik, tzn. dla potrzeb danej sprzeda¿y wystêpuje jako prowadz¹ca dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, wówczas nie bêdzie obowi¹zku ewidencji w kasie rejestruj¹cej, po-
wstanie natomiast bezwzglêdna koniecznoœæ wystawienia faktury dokumentuj¹cej tê
czynnoœæ.

Od 1 czerwca 2005 r. zmieniono okreœlenie drugiej grupy przypadków, w których
powstawa³ obowi¹zek zaewidencjonowania sprzeda¿y w kasie rejestruj¹cej. Wczeœniej
bowiem obowi¹zkowi rejestracji w kasie podlega³a sprzeda¿ dokonywana na rzecz osób
fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w formie indywidualnych gospo-
darstw rolnych. Obecnie natomiast obowi¹zkowi ewidencjonowania w kasie rejestru-
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j¹cej podlega ta sprzeda¿, która dokonywana jest na rzecz rolników rycza³towych. Jeœli
rolnik jest podatnikiem na zasadach ogólnych, wówczas sprzeda¿ dla niego nie podlega
zaewidencjonowaniu w kasie rejestruj¹cej.

Takie, a nie inne okreœlenie podmiotów, w przypadku których powstaje obowi¹zek
zaewidencjonowania sprzeda¿y w kasie, zwi¹zane jest z faktem, ¿e podmioty te nie s¹
zainteresowane otrzymaniem faktury, gdy¿ nie s³u¿y im prawo do odliczenia podatku.
Nie s¹ one równie¿ objête systemem podatku dochodowego, a zatem faktura nie ma dla
nich waloru dokumentu kosztowego. Aby zapobiec przypadkom unikania opodatko-
wania w zakresie transakcji realizowanych dla tych podmiotów, wprowadzono obo-
wi¹zek rejestrowania sprzeda¿y w kasie fiskalnej.

Wydaje siê jednak, ¿e za zmian¹ przepisów dotycz¹cych zakresu obowi¹zku ewi-
dencjonowania w kasach rejestruj¹cych powinna iœæ odpowiednia zmiana regulacji
dotycz¹cych faktur VAT. Nadal bowiem sprzeda¿ zrealizowana na rzecz rolnika ry-
cza³towego zobowi¹zuje do zaewidencjonowania jej w kasie oraz wystawienia faktury.
Wymóg wystawiania w tym przypadku faktury jest bezzasadny wobec obowi¹zku ewi-
dencjonowania w kasie i jeœli siê weŸmie pod uwagê, ¿e faktury nabycia nie maj¹ zna-
czenia dla rolnika rycza³towego.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w praktyce rolnicy rycza³towi nawet dokonuj¹c zaku-
pów w tym charakterze (dla prowadzonej dzia³alnoœci rolniczej), czêsto na zewn¹trz wy-
stêpuj¹ jako osoby fizyczne nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej. W zwi¹zku
z brakiem ujawnienia swojego statusu na zewn¹trz, przeprowadzane przez nich trans-
akcje ewidencjonowane s¹ w kasie, natomiast nie s¹ dokumentowane fakturami VAT.

11. Na tle analogicznych przepisów poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy powsta³ pro-
blem, w jaki sposób podatnik mo¿e zweryfikowaæ status swojego kontrahenta, aby roz-
strzygn¹æ, czy ma obowi¹zek zaewidencjonowania sprzeda¿y w kasie rejestruj¹cej. Nie
by³o tak¿e jasne, jak nale¿y rozumieæ pojêcie „osoba fizyczna nieprowadz¹ca dzia³alno-
œci gospodarczej”, przede wszystkim, brak by³o w ustawie definicji samej dzia³alnoœci
gospodarczej. Z uwagi na zamieszczenie w obecnej ustawie definicji dzia³alnoœci go-
spodarczej, powy¿szy problem nieco straci³ na znaczeniu. Obecnie bowiem dla powsta-
nia obowi¹zku ewidencjonowania w kasie zasadnicze znaczenie ma to, czy sprzeda¿
wykonywana jest na rzecz osoby fizycznej, bêd¹cej w zakresie nabycia podatnikiem.

Jednak zauwa¿yæ nale¿y, ¿e negatywne skutki, jakie s¹ zwi¹zane z nierozpozna-
niem statusu nabywcy i brakiem zaewidencjonowania w kasie, zawsze bêd¹ obci¹¿aæ
podatnika, niezale¿nie od tego, czy i z jakich powodów sprzeda¿ nie zosta³a zaewiden-
cjonowana. Powstan¹ one tak¿e wówczas, gdy podatnik zostanie wprowadzony w b³¹d
przez nabywcê, tym bardziej ¿e przepis ustawy „nie precyzuje jednak, jakimi dowodami
maj¹ obowi¹zek podatnicy wymienieni w tym przepisie sprawdzaæ, czy dana osoba
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ czy te¿ nie” (wyrok NSA z dnia 19 maja 1999 r.,
I SA/Lu 1106/98, Biul. Skarb. 1999, 6, s. 25).

Jak podkreœlono z kolei w wyroku NSA z dnia 22 wrzeœnia 1999 r. (I SA/Wr
224/98, Lex nr 40469): „Decyduj¹c siê na dokonywanie sprzeda¿y wbrew obowi¹zkowi
zainstalowania kas rejestruj¹cych, skar¿¹cy winien do³o¿yæ nale¿ytej starannoœci i wy-
kazaæ daleko id¹c¹ ostro¿noœæ, która w konsekwencji prowadzi³aby do skutecznego
wyeliminowania sprzeda¿y na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci go-
spodarczej”.

Zauwa¿yæ tak¿e nale¿y, ¿e w wyroku z dnia 23 marca 1999 r. (III SA 7263/9, Mon.
Pod. 2000, nr 9, s. 40) NSA stwierdzi³, ¿e „je¿eli w œwietle art. 32 VAT-u [obecnie
art. 106 ustawy VAT – przyp. aut.] wystawienie paragonu podmiotowi gospodarczemu
jest niedopuszczalne, to organ podatkowy mo¿e przyj¹æ domniemanie faktyczne, i¿ pa-
ragon wystawiono osobie fizycznej nieprowadz¹cej dzia³alnoœci gospodarczej”.

12. Nie jest jasne, czy obowi¹zek prowadzenia ewidencji ci¹¿y na podatnikach wy-
konuj¹cych wy³¹cznie czynnoœci zwolnione od podatku oraz korzystaj¹cych ze zwol-
nienia podmiotowego.

Z jednej strony przepis art. 111 ust. 1 ustawy nak³ada obowi¹zek prowadzenia ewi-
dencji na podatników. Lege non distinguente nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e dotyczy on wszyst-
kich podatników VAT, a wiêc zarówno podatników VAT czynnych, jak i podatników
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VAT zwolnionych. Pewne oparcie wniosek ten zyskuje w brzmieniu art. 111 ust. 5
ustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik rozpocz¹³ ewidencjonowanie ob-
rotu w obowi¹zuj¹cych terminach i wykonuje wy³¹cznie czynnoœci zwolnione od podat-
ku lub jest podatnikiem zwolnionym podmiotowo od podatku, urz¹d skarbowy
dokonuje zwrotu kwoty ulgi na zakup kasy na rachunek bankowy podatnika w termi-
nie do 25 dnia od daty z³o¿enia wniosku przez podatnika.

Z drugiej jednak strony przepis ust. 1 stanowi o ewidencji obrotu i kwot podatku
nale¿nego. W przypadku podatników zwolnionych przedmiotowo oraz podmiotowo po-
datek nale¿ny nie wystêpuje. Z kolei odnosz¹c siê do analogicznych przepisów ustawy
z 1993 r. wyra¿ono s³uszny pogl¹d, ¿e przepisy dotycz¹ce zwrotu ulgi z tytu³u zakupu
kasy podatnikom wykonuj¹cym wy³¹cznie czynnoœci zwolnione od podatku oraz po-
datnikom zwolnionym podmiotowo odnosz¹ siê do powsta³ego ju¿ obowi¹zku ewiden-
cjonowania, natomiast same nie wprowadzaj¹ tego obowi¹zku.

Uznaæ nale¿y, ¿e podmioty bêd¹ce „podatnikami VAT zwolnionymi” nie bêd¹ mia³y
obowi¹zku prowadzenia ewidencji w formie kas rejestruj¹cych. Kasa rejestruj¹ca jest
bowiem urz¹dzeniem ewidencyjnym, a obowi¹zku prowadzenia ewidencji nie maj¹
podmioty bêd¹ce „podatnikami VAT zwolnionymi”.

13. Przepisy nie okreœlaj¹ jednoznacznie, kiedy powstaje obowi¹zek zaewidencjo-
nowania sprzeda¿y w kasie rejestruj¹cej. Na tle przepisów z 1993 r. mo¿na by³o siê
spotkaæ z pogl¹dem, ¿e zasadniczo powinno to nast¹piæ z momentem powstania obo-
wi¹zku podatkowego. Pogl¹d ten nie wydaje siê ca³kowicie trafny. Wydaje siê bowiem,
¿e obowi¹zek ewidencjonowania jest zwi¹zany przede wszystkim z dokonaniem sprze-
da¿y, a dopiero nastêpnie z powstaniem obowi¹zku podatkowego. Mowa jest tak¿e
o obowi¹zanych do ewidencjonowania podatnikach dokonuj¹cych sprzeda¿y. Mo¿na
st¹d wnosiæ, ¿e zaewidencjonowanie sprzeda¿y powinno nast¹piæ z momentem jej do-
konania. Ta interpretacja jednak tak¿e nie jest wolna od wad. W niektórych przypad-
kach bowiem w tym momencie nie ma jeszcze podatku nale¿nego (chocia¿ znana jest
jego wysokoœæ), który podlega zaewidencjonowaniu. Sytuacja taka ma miejsce wów-
czas, gdy obowi¹zek podatkowy powstaje po dokonaniu sprzeda¿y. Przyk³adowo doty-
czyæ to mo¿e przypadków dostaw wysy³kowych.

14. Obowi¹zek ewidencjonowania okreœlonego rodzaju sprzeda¿y w kasie ma cha-
rakter bezwzglêdny. W przypadku gdy ewidencjonowanie w kasie jest niemo¿liwe,
w ogóle nie powinna byæ prowadzona sprzeda¿, podlegaj¹ca obowi¹zkowi ewidencji,
nawet wówczas gdy podatnik jest w stanie zaewidencjonowaæ sprzeda¿ w inny sposób.

Przepisy ustawy pozwalaj¹ podatnikowi na korzystanie z kasy rezerwowej w przy-
padku, gdy prowadzenie ewidencji w kasie podstawowej z przyczyn niezale¿nych od
podatnika nie jest mo¿liwe. Na tle analogicznych przepisów ustawy z 1993 r. przyjmo-
wano, ¿e przepis wprowadza „obowi¹zek posiadania dwóch kas”. Nie mo¿na tego zapi-
su rozumieæ w ten sposób. Zasad¹ jest bowiem pos³ugiwanie siê przez podatnika
w danym punkcie sprzeda¿y jedn¹ i t¹ sam¹ kas¹ fiskaln¹. Komentowany przepis
umo¿liwia podatnikowi (czasowe) zast¹pienie kasy podstawowej kas¹ rezerwow¹ i dal-
sze prowadzenie sprzeda¿y w przypadku, gdy kasa podstawowa nie umo¿liwia ewiden-
cjonowania. Jeœli ewidencjonowanie w kasie nie jest mo¿liwe, podatnik nie musi
wprowadzaæ kasy rezerwowej. Mo¿e od razu zrezygnowaæ (czasowo) z prowadzenia
sprzeda¿y, a¿ ewidencjonowanie w kasie podstawowej bêdzie ponownie mo¿liwe.
W przypadku gdy ewidencjonowanie w ¿adnej kasie (ani podstawowej, ani rezerwowej)
nie jest mo¿liwe, podatnik nie mo¿e prowadziæ ¿adnej sprzeda¿y.

Sankcje zwi¹zane z niestosowaniem kas rejestruj¹cych

15. Obowi¹zek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych by³by
czysto iluzoryczny, gdyby nie by³ poparty ¿adn¹ sankcj¹. Tego rodzaju sankcjê wpro-
wadza przepis art. 111 ust. 2 ustawy. Zgodnie z nim podatnicy naruszaj¹cy obowi¹zek
ewidencjonowania w kasie do czasu rozpoczêcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot
podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych trac¹ prawo do obni¿enia
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kwoty podatku nale¿nego o kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ 30% kwoty podatku nali-
czonego przy nabyciu towarów i us³ug.

Analogiczny przepis znajdowa³ siê w ustawie z 1993 r. Najwiêkszym problemem
praktycznym, jaki pojawia³ siê w zwi¹zku z brzmieniem powy¿szych przepisów, by³ za-
kres zastosowania przedmiotowej sankcji. Orzecznictwo i doktryna przyjmowa³a w za-
sadzie jednolicie, ¿e powy¿sza sankcja odnosi siê jedynie do tej czêœci podatku
naliczonego zwi¹zanego z zakupami towarów, których sprzeda¿ powinna byæ nastêpnie
zaewidencjonowana w kasie rejestruj¹cej. Kwintesencj¹ tego pogl¹du by³a uchwa³a
NSA z dnia 16 listopada 1998 r. (FPS 7/98, ONSA1999, nr 1, poz. 8), w której stwier-
dzono: „Naruszenie przez podatnika obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 29 ust. 1 ustawy
z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym powodu-
je, ¿e na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy traci on prawo do obni¿enia podatku nale¿ne-
go o podatek naliczony przy zakupie towarów i us³ug tylko do tej czêœci obrotu, która
podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych”.

Powy¿szy pogl¹d pozostaje aktualny pod rz¹dami nowej ustawy. Podobnie jak prze-
pisy z 1993 r. nie okreœla ona, do jakiego podatku naliczonego odnosi siê sankcja,
o której mowa. Bior¹c jednak¿e pod uwagê charakter niniejszego przepisu, jak i kon-
tekst jego umieszczenia, nale¿y uznaæ, ¿e sankcja za nieewidencjonowanie obrotu
w kasie dotyczy jedynie tej czêœci podatku, która zwi¹zana by³a z towarami i us³ugami,
których dalsza sprzeda¿ podlega ewidencjonowaniu w kasie. Nie mo¿na natomiast
sankcji tej odnosiæ do ca³oœci obrotu. Sankcja pozostaje bowiem w œcis³ym zwi¹zku
z naruszeniem obowi¹zku ewidencjonowania.

Musi zatem istnieæ tak¿e œcis³y zwi¹zek pomiêdzy granicami sankcji a zakresem
naruszenia objêtego ni¹ obowi¹zku.

16. Przedmiotowa sankcja ma charakter czasowy, przemijaj¹cy. Stosowana jest
dopóty, dopóki podatnik nie rozpocznie ewidencjonowania przy pomocy kasy. Bior¹c
pod uwagê, ¿e zobowi¹zania podatkowe w VAT s¹ nale¿ne za konkretne okresy rozli-
czeniowe, nale¿y uznaæ, ¿e jeœli podatnik wprowadzi³ kasê w danym okresie rozliczenio-
wym, to sankcja nie znajduje ju¿ zastosowania wzglêdem podatku naliczonego w ca³ym
tym okresie. Odliczyæ za ten okres mo¿na podatek naliczony w pe³nej wysokoœci.

Sankcja z art. 111 ustawy zwi¹zana jest z naruszeniem obowi¹zków ewidencyj-
nych, o których mowa w art. 111. Nie dotyczy natomiast obowi¹zków ewidencyjnych
w zakresie wprowadzonym w art. 109 ust. 3 ustawy. St¹d te¿ sankcje te nie mog¹ byæ
stosowane kumulatywnie w przypadku stwierdzenia uchybienia tylko jednej z ewiden-
cji. Jak s³usznie zauwa¿y³ NSA w wyroku z dnia 11 kwietnia 2001 r. (SA/Bk 542/00,
Lex nr 47481): „Wobec podatnika, który narusza obowi¹zki prawid³owego ewidencjo-
nowania sprzeda¿y fakturowanej, nie mo¿na zastosowaæ sankcji wynikaj¹cej z art. 29
ust. 2 ustawy z 1993 r. o VAT i odwrotnie – na podatnika, który nie ewidencjonuje
sprzeda¿y detalicznej z u¿yciem kas rejestruj¹cych, nie mo¿na nak³adaæ sankcji
z art. 27 ust. 5 ustawy”.

17. Na podatnika, który narusza obowi¹zki w zakresie ewidencjonowania obrotu
w kasie rejestruj¹cej, mog¹ byæ nak³adane tak¿e sankcje karne, o ile uchybieñ w tym
zakresie dopuœci³ siê on w sposób zawiniony. Nale¿y przy tym odró¿niæ dwie sytuacje.

Zachowanie polegaj¹ce na nieprowadzeniu ewidencji w kasie rejestruj¹cej w ogóle,
mimo istnienia obowi¹zku w tym zakresie, bêdzie kwalifikowane jako przestêpstwo al-
bo wykroczenie nieprowadzenia ksiêgi, opisane w art. 60 § 1 oraz odpowiednio § 3
k.k.s. Kasa rejestruj¹ca jest bowiem – jako inne urz¹dzenie ksiêgowe – ksiêg¹ (art. 53
§ 21 k.k.s.).

Z kolei zachowanie, które polega na niezaewidencjonowaniu w kasie – która jest
u¿ywana przez podatnika – danej konkretnej sprzeda¿y, stanowi przestêpstwo skarbo-
we okreœlone w art. 62 § 4 k.k.s. To zachowanie stanowi bowiem dokonanie sprzeda¿y
z pominiêciem kasy rejestruj¹cej, o którym mowa w tym przepisie.
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Ulga podatkowa zwi¹zana z zakupem kasy

18. Kasy fiskalne s¹ urz¹dzeniami stosunkowo drogimi dla wielu podatników. Ma-
j¹c powy¿sze na uwadze, a tak¿e premiuj¹c podatników terminowo spe³niaj¹cych
ustawowe swoje obowi¹zki w zakresie rozpoczêcia u¿ywania kas, ustawodawca wpro-
wadzi³ specjaln¹ ulgê zwi¹zan¹ z zakupem kasy rejestruj¹cej. Zgodnie bowiem z prze-
pisem ust. 4 podatnicy, którzy rozpoczn¹ ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku
nale¿nego w obowi¹zuj¹cych terminach, mog¹ odliczyæ od tego podatku kwotê wydat-
kowan¹ na zakup ka¿dej z kas rejestruj¹cych zg³oszonych na dzieñ rozpoczêcia (po-
wstania obowi¹zku) ewidencjonowania w wysokoœci 50% jej ceny zakupu (bez
podatku), nie wiêcej jednak ni¿ 2500 z³.

Obecnie odliczenie (ulga) przys³uguje tylko przy zakupie kas w zwi¹zku z wype³nie-
niem powstaj¹cego po raz pierwszy u danego podatnika obowi¹zkiem ewidencjonowa-
nia. Przepis stanowi bowiem o ulgach przys³uguj¹cych przy zakupie kas rejestruj¹cych
zg³oszonych na dzieñ powstania obowi¹zku ewidencjonowania. W zwi¹zku z tym kolej-
ne kasy, nabywane po dniu powstania obowi¹zku ewidencjonowania, nie bêd¹ objête
ulg¹. Dotyczy to tak¿e przypadku rozszerzenia dzia³alnoœci, w zwi¹zku z czym otwiera-
ne s¹ nowe punkty kasowe. Kasy wtedy nabywane nie s¹ bowiem kasami zg³oszonymi
na dzieñ powstania obowi¹zku ewidencjonowania. Powy¿sze ograniczenie w zakresie
niniejszej ulgi nie wydaje siê uzasadnione. Wynika ono jednak z brzmienia przepisu.
Jeœli jednak podatnik w pierwszym terminie powstania obowi¹zku podatkowego zaku-
pi wiêksz¹ iloœæ kas, które zg³osi, bêdzie mu przys³ugiwa³a ulga na wszystkie zakupio-
ne kasy.

19. Z odliczenia czêœci kwoty wydatkowanej na zakup kas mog¹ skorzystaæ ci po-
datnicy, którzy rozpoczêli ewidencjonowanie w obowi¹zuj¹cych terminach. Pamiêtaæ
nale¿y, ¿e praktyczne znaczenie dla okreœlenia momentu powstania obowi¹zku ewi-
dencjonowania sprzeda¿y w kasie maj¹ przede wszystkim przepisy aktów wykonaw-
czych, gdy¿ wprowadzaj¹ one wiele zwolnieñ – w tym o charakterze czasowym – od
obowi¹zku ewidencjonowania.

20. Ulga polega na odliczeniu od podatku nale¿nego kwoty wydatkowanej na zakup
kasy rejestruj¹cej w wysokoœci 50% jej ceny zakupu netto (tj. bez podatku), nie wiêcej
jednak ni¿ 2500 z³. Odliczenie bêdzie dokonywane za miesi¹c, w którym rozpoczêto
ewidencjonowanie w kasie. Przepisy wykonawcze wymagaj¹, aby podatnik posiada³
dowód zap³aty nale¿noœci za kasê rejestruj¹c¹. W praktyce zdarza siê, ¿e kasy rejestru-
j¹ce nabywane s¹ przez podatników na raty. Wówczas odliczenie bêdzie mo¿liwe dopie-
ro po zap³aceniu ostatniej raty. Dopiero wtedy bêdzie istnia³a kwota wydatkowana za
zakup kasy, zaœ podatnik bêdzie mia³ dowód zap³aty ca³ej nale¿noœci.

21. Ulga podatkowa dotyczy kwoty netto wydatkowanej na zakup kas. Podatek na-
liczony zwi¹zany z zakupem kas rejestruj¹cych podlega³ bêdzie natomiast odliczeniu
na zasadach ogólnych.

Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e na podstawie delegacji zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy
minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych okreœli w drodze rozporz¹dzenia
sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku nale¿nego (zwrotu) kwoty stano-
wi¹cej równowartoœæ 50% ceny netto kasy, lecz nie wiêcej ni¿ 2500 z³. Z kolei na pod-
stawie delegacji zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 2 minister mo¿e okreœliæ w akcie
wykonawczym inny limit odliczeñ dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programo-
wo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie s¹ zintegrowane z innymi urz¹dzeniami. Uznaæ na-
le¿y, ¿e mo¿liwe jest jedynie okreœlenie wy¿szego limitu odliczenia, nie zaœ jego
obni¿enie.

22. Przepis art. 111 ust. 5 ustawy stanowi, ¿e w przypadku gdy podatnik rozpocz¹³
ewidencjonowanie obrotu w obowi¹zuj¹cych terminach i wykonuje wy³¹cznie czynno-
œci zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku podmiotowo,
urz¹d skarbowy dokonuje zwrotu kwoty odliczenia za kasê na rachunek bankowy po-
datnika w terminie do 25 dni od daty z³o¿enia wniosku przez podatnika.

W tym przypadku inny tryb rozliczenia ulgi zwi¹zany jest z faktem, ¿e podatnicy,
o których mowa w komentowanym przepisie, nie wykazuj¹ podatku nale¿nego. W ich
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przypadku kwota odliczenia za kasê zawsze bêdzie podlegaæ zwrotowi, gdy¿ nie ma czego
pomniejszaæ.

Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e w¹tpliwe jest, czy podatnicy wykonuj¹cy wy³¹cznie
czynnoœci zwolnione od podatku lub zwolnieni od podatku podmiotowo, maj¹ w ogóle
obowi¹zek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestruj¹cej. Rzecz jasna, jeœli
bêd¹ nabywaæ kasy, w zwi¹zku z tym bêd¹ uzyskiwaæ prawo do odliczenia czêœci kwot
wydatkowanych na ich zakup.

23. Odliczenie ma charakter warunkowej ulgi podatkowej. Po skorzystaniu z niej
mog¹ mieæ bowiem miejsce okolicznoœci, które spowoduj¹ utratê prawa do niej i skut-
kowaæ bêd¹ koniecznoœci¹ zwrócenia kwoty wykorzystanej ulgi. Stanowi o nich przepis
ust. 6 art. 111. W ustawie okreœlone zosta³y jednak¿e wy³¹cznie dwa przypadki powo-
duj¹ce utratê prawa do odliczenia. Oba dotycz¹ zdarzeñ maj¹cych miejsce w okresie
3 lat od dnia rozpoczêcia ewidencjonowania. Wszelkie zdarzenia maj¹ce miejsce póŸ-
niej nie stanowi¹ przes³anki do utraty prawa do ulgi. Pierwszym z nich jest przypadek,
gdy podatnik w wy¿ej wymienionym okresie zaprzestanie u¿ywania kasy. Nie ma tutaj
znaczenia, z jakich przyczyn to nastêpuje. Drugim przypadkiem jest niedokonanie
w wymaganym terminie zg³oszenia kasy do obowi¹zkowego przegl¹du technicznego
przez w³aœciwy serwis.

W pozosta³ym zakresie ustawa odsy³a do rozporz¹dzenia. Na podstawie przepisów
art. 111 ust. 6 in fine oraz art. 111 ust. 7 pkt 1 ustawy okreœlenie innych przypadków
naruszenia warunków zwi¹zanych z odliczeniem (zwrotem), powoduj¹cych koniecz-
noœæ dokonania przez podatnika zwrotu, nast¹pi w rozporz¹dzeniu wydanym przez
w³aœciwego ministra.

Warunki techniczne kas rejestruj¹cych

24. Kasa fiskalna jest urz¹dzeniem technicznym, które ma odpowiadaæ œciœle
okreœlonym warunkom technicznym. W ust. 9 art. 111 minister w³aœciwy do spraw fi-
nansów publicznych zosta³ zobowi¹zany do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia kryte-
riów i warunków technicznych, którym musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce. Na
podstawie tego samego przepisu ma nast¹piæ równie¿ okreœlenie warunków stosowa-
nia kas przez podatników.

Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e na podstawie przepisu art. 165 ustawy do czasu wydania sto-
sownego rozporz¹dzenia obowi¹zywaæ ma rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia
4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹ odpowia-
daæ kasy rejestruj¹ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U.
Nr 108, poz. 948 z póŸn. zm.).

Korekty obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestruj¹cej

25. Zagadnienie korekty obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestruj¹cej na tle
ustawy z 1993 r. wywo³ywa³o wiele w¹tpliwoœci. Czêœciowo by³y one spowodowane nie-
rozró¿nianiem korekty obrotu od mo¿liwoœci korekty paragonu z kasy fiskalnej. Tak¿e
na tle obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów nie jest mo¿liwa korekta paragonu z kasy reje-
struj¹cej. Nie przewiduj¹ tego przepisy. Korektê uniemo¿liwiaj¹ ponadto warunki tech-
niczne kas, które zapewniaæ maj¹ nienaruszalnoœæ i nieusuwalnoœæ zapisów w kasie.

Podatnicy s¹ natomiast zobowi¹zani do korekty samych danych zaewidencjonowa-
nych w kasie, o ile mia³y miejsce ich zmiany. Nie mo¿e to nast¹piæ poprzez sam¹ kasê re-
jestruj¹c¹. Przepisy nie okreœlaj¹ tutaj w ogóle sposobów dokonywania korekty. Na tle
poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy przyjê³o siê, ¿e tego rodzaju korekty s¹ odnotowywane
w prowadzonym pomocniczo tzw. zeszycie korekt. Wynikaj¹ce z niego korekty i popraw-
ki uwzglêdnia siê na koniec ka¿dego okresu rozliczeniowego przy sporz¹dzaniu deklara-
cji za ten okres. Niekiedy stosuje siê tak¿e tzw. protoko³y anulowania sprzeda¿y.

Prowadzenie takich dodatkowych dokumentacji nie jest obowi¹zkowe, pamiêtaæ
jednak nale¿y, ¿e ciê¿ar dowodu, ¿e mia³y miejsce okolicznoœci, które skutkowa³y obo-
wi¹zkiem dokonania korekty, ci¹¿y³ bêdzie na podatniku. W zwi¹zku z tym zalecane
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jest stosowanie dodatkowej dokumentacji. Dowodami bêd¹ tutaj ró¿ne dokumenty,
w zale¿noœci od przyczyn korekty. Przyk³adowo zmniejszenie obrotu na skutek zwrotu
wadliwego towaru przez nabywcê, co do zasady bêdzie udokumentowane zwróconym
przezeñ paragonem oraz oœwiadczeniem sprzedawcy o przyjêciu zwrotu towaru (wystê-
puj¹cym niekiedy pod nazw¹ protoko³u anulowania sprzeda¿y).

Dodatkowo informujê Pana Senatora, ¿e organy podatkowe i skarbowe w ramach
posiadanych uprawnieñ upowa¿nione s¹ do przeprowadzania kontroli w zakresie pra-
wid³owoœci rozliczeñ podatkowych u poszczególnych podatników, równie¿ prowa-
dz¹cych handel obwoŸny, których celem jest sprawdzenie wywi¹zywania siê
podmiotów z obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa podatkowego, a przede
wszystkim z p³acenia podatków w nale¿nej wysokoœci i w terminie. Podatkowa ksiêga
przychodów i rozchodów to najpopularniejsza w Polsce forma rozliczania siê z urzêdem
skarbowym. Do prowadzenia ksi¹¿ki przychodów i rozchodów zobowi¹zane s¹ osoby
wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, spó³ki cywilne osób fizycznych, spó³ki jawne
osób fizycznych oraz spó³ki partnerskie. Coraz szerszy kr¹g podatników korzysta
z opodatkowania na zasadach ogólnych, ze wzglêdu na zmniejszaj¹c¹ siê op³acalnoœæ
wygórowanych stawek rycza³tów podatkowych. Tym bardziej, ¿e od 2008 r. limit
uprawniaj¹cy do wyboru rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych zosta³ istot-
nie obni¿ony. Stan ten powoduje, ¿e ksiêga przychodów i rozchodów jest najbar-
dziej popularnym urz¹dzeniem ksiêgowym. Podatnicy, którzy naruszaj¹
obowi¹zuj¹ce przepisy podatkowe ponosz¹ konsekwencje okreœlone w przepisach
prawa materialnego.
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Ok³y

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Pragnê wyraziæ swoj¹ opiniê na temat reformy programowej w systemie

edukacji, a konkretnie mam na myœli projekty dotycz¹ce szkolnictwa zawo-
dowego, które uwa¿am za kontrowersyjne.

Zwracam szczególn¹ uwagê na fakt, i¿ edukacja ma s³u¿yæ potrzebom
gospodarki i rynek pracy oczekuje odpowiednio przygotowanych pracowni-
ków. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez odpowiednio ukierunkowany i zorganizowa-
ny system edukacji, w którym du¿y nacisk k³adzie siê na odpowiednio du¿¹
liczbê godzin praktycznych.

W zwi¹zku z tym jestem zaskoczony zawartymi w reformie programowej
s³owami u¿ytymi w opisie absolwenta szko³y zasadniczej zawodowej:
„…wykszta³cenie ogólne umo¿liwia transformacjê wiedzy zawodowej od sta-
nowiska do stanowiska pracy, przechodzenie z jednej technologii produkcji
na inn¹, bardziej nowoczesn¹…”. Sformu³owanie to oznacza, ¿e problem bra-
ku dostatecznych umiejêtnoœci zawodowych u absolwentów szkó³ zawodo-
wych nie bêdzie w najbli¿szej przysz³oœci rozwi¹zany, poniewa¿ system
nauki bêdzie ukierunkowany na zwiêkszenie liczby godzin teoretycznych.

W tym miejscu pragnê przypomnieæ reformy pana Handkego, w ramach
których wiedza ogólna i liceum profilowane mia³y byæ rozwi¹zaniem wszyst-
kich problemów, tymczasem doprowadzi³y do sytuacji, w której absolwenci li-
ceów profilowanych s¹ g³ównymi osobami na listach bezrobotnych,
a przedsiêbiorcy nie mog¹ zatrudniæ odpowiednio wyszkolonych fachowców.
Nowa reforma mo¿e sprawiæ, ¿e powy¿sza sytuacja siê powtórzy, dlatego
pragnê przypomnieæ, ¿e przyszli pracodawcy oczekuj¹ absolwentów jak naj-
lepiej przygotowanych i takie cele powinien realizowaæ system edukacji.

Kolejna kwestia, któr¹ chcê poruszyæ, równie¿ wynika ze sformu³owania
zawartego w projekcie reformy programowej, ale dotycz¹cego umowy o pracê
w celu przygotowania zawodowego. W myœl tego sformu³owania umowê tak¹
pracodawcy bêd¹ mogli zawieraæ dopiero od drugiej klasy szko³y zawodo-
wej. W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o tym, i¿ jest ona nieakceptowana
przez pracodawców i w¹tpliwe s¹ realia jej wykonalnoœci.

Ju¿ dziœ apelujê do Pani Minister o przemyœlenie powy¿szych kwestii
i podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych ku poprawie wspomnianej sytuacji.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.08.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Micha³a Ok³ê podczas

17. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 roku uprzejmie wyjaœniam.
Wyzwaniem dla szkolnictwa zawodowego w Polsce jest szybki wzrost gospodarczy

po³¹czony z rozwojem technologicznym, a postêpuj¹ca integracja europejska powoduje,
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¿e szkolnictwo to bêdzie trwale konfrontowane z wymogami miêdzynarodowej konku-
rencji i globalizacji gospodarki. Aktualne zmiany o charakterze ewolucyjnym wprowa-
dzane w krótkiej perspektywie czasowej s¹ zmianami tylko czêœciowo
odpowiadaj¹cymi na kolejne wyzwania nowoczesnej gospodarki. Koñczy siê epoka tzw.
karier liniowych, rozpoczynaj¹cych siê zdobyciem wykszta³cenia, zatrudnieniem
i stopniowym awansowaniem a¿ do emerytury. Podstawow¹ cech¹ wspó³czesnego ryn-
ku pracy w Polsce jest to, i¿ wymaga on od m³odych ludzi, wkraczaj¹cych w ¿ycie zawo-
dowe, coraz wy¿szych, a zarazem zmieniaj¹cych siê kwalifikacji, czemu nie zawsze
potrafi¹ oni sprostaæ, co zmniejsza ich szansê na zatrudnienie. W tym kontekœcie nie-
zwykle wa¿na jest modyfikacja systemu kszta³cenia, czemu s³u¿y m.in. reforma pro-
gramowa w kszta³ceniu ogólnym, której celem jest podwy¿szanie efektów kszta³cenia
i rozwijanie kompetencji kluczowych przez przesuniêcie dzisiejszego nacisku z dekla-
ratywnego okreœlania treœci, które w szkole powinny byæ nauczane na œcis³e zdefinio-
wanie standardów wiedzy i umiejêtnoœci, które bêd¹ wymagane na koniec danego
etapu edukacji. Powodzenie na rynku pracy nie zale¿y g³ównie od posiadania kwalifi-
kacji œciœle zawodowych, ale tak¿e od posiadania dodatkowych kompetencji i umiejêt-
noœci, w tym kompetencji matematycznych, informatycznych, sprawnego
pos³ugiwania siê jêzykiem polskim i jêzykiem obcym, rozumienia, porz¹dkowania, oce-
niania wartoœci i znaczenia informacji oraz ich wykorzystywania w dzia³aniu przez two-
rzenie informacji w jêzyku w³aœciwym dla danej dyscypliny, wyci¹gania wniosków,
planowania, przewidywania skutków, w tym umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów,
po oczekiwane przez pracodawców cechy osobowoœciowe tj. aktywn¹ postawê wobec
otoczenia, samodzielne uczenie siê i podejmowanie zadañ oraz przestrzeganie regu³ ¿y-
cia spo³ecznego.

To czego rynek pracy oczekuje od systemu szkolnictwa to dostarczanie pracodaw-
com (a jest to coraz czêœciej oczekiwanie ze strony pracodawców reprezentuj¹cych „no-
we” sektory) m³odych ludzi, elastycznych, ³atwo poddaj¹cych siê szkoleniu,
o szerszych raczej ni¿ wê¿szych zakresach umiejêtnoœci, które nie zestarzej¹ siê wraz
ze zmianami technologicznymi, czy zmianami struktury przemys³owej. Ludzie ci po-
winni posiadaæ zdolnoœæ do samodzielnej pracy, do formu³owania ocen krytycznych,
do rozwi¹zywania konfliktów, powinni byæ zdolni do pracy zespo³owej oraz byæ osoba-
mi kompetentnymi spo³ecznie i moralnie.

Chc¹c odpowiedzieæ na zapotrzebowanie gospodarki i rynku pracy system eduka-
cyjny z jednej strony powinien wyposa¿yæ absolwenta szko³y zawodowej w wiedzê
i umiejêtnoœci praktyczne umo¿liwiaj¹ce podjêcie zatrudnienia w konkretnym zawo-
dzie, a z drugiej strony przygotowaæ absolwentów do kszta³cenia ustawicznego i mobil-
noœci zawodowej, czyli wyposa¿yæ uczniów w tzw. kluczowe kompetencje niezbêdne do
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym. Wyniki miêdzynarodowego badania
umiejêtnoœci uczniów PISA 2006 pokaza³y, ¿e w szko³ach prowadz¹cych kszta³cenie
zawodowe rozwój umiejêtnoœci uczniów w zakresie nauk przyrodniczo-techniczych,
matematyki, czytania i rozumienia, jest niewystarczaj¹cy. Tymczasem to w³aœnie ab-
solwenci tych szkó³ bêd¹ ich potrzebowali na rynku pracy, który wymaga dziœ elastycz-
nego zdobywania nowych kwalifikacji. Dlatego te¿ aktualnie przygotowywana reforma
programowa zak³ada, m.in. wzmocnienie kszta³cenia ogólnego tak¿e w zasadniczej
szkole zawodowej.

Dope³nieniem tak pojêtego kszta³cenia ogólnego jest modernizacja kszta³cenia za-
wodowego polegaj¹ca m.in. na takich zmianach organizacyjno-programowych, które
doprowadz¹ do zaanga¿owania pracodawców w kszta³cenie przysz³ych pracowników
szczególnie w sektorach poddanych szybkim zmianom technologicznym oraz zmianom
w organizacji produkcji lub us³ug, a tym samym do trwa³ego zbli¿ania edukacji i rynku
pracy. Zatem celem zmian programowych jest integracja obu torów kszta³cenia – zawo-
dowego i ogólnego i spowodowanie rzetelnego, praktycznego przygotowania uczniów do
radzenia sobie w szybko zmieniaj¹cym siê spo³eczeñstwie i gospodarce.

Wobec powy¿szego Minister Edukacji Narodowej Zarz¹dzeniem Nr 15 z dnia
18 czerwca br. powo³a³ Zespó³ opiniodawczo-doradczy do spraw kszta³cenia zawodo-
wego, którego zadaniem jest opracowanie propozycji koncepcji zmian systemowych
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w szkolnictwie zawodowym, w tym tworzenie sprzyjaj¹cych warunków dla zaanga¿o-
wania edukacyjnego pracodawców. W sk³ad Zespo³u wchodz¹ przedstawiciele 25 in-
stytucji, w tym przedstawiciele ministrów w³aœciwych dla zawodów, organizacji
pracodawców (Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfe-
deracja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich), organiza-
cji bran¿owych (Naczelna Organizacja Techniczna, Polska Izba Przemys³owo-Handlowa
Budownictwa), œrodowisk samorz¹dowych (Zwi¹zek Powiatów Polskich, Zwi¹zek Woje-
wództw RP, Zwi¹zek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich), oœwiatowych (Ogólnopol-
skie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oœwiaty, Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli Centrów Kszta³cenia Praktycznego, Rada Szkól Katolickich, Zwi¹zek Za-
k³adów Doskonalenia Zawodowego) i zwi¹zkowych (Sekcja Krajowa Oœwiaty i Wycho-
wania „Solidarnoœæ”, Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego).

Prace Zespo³u opiniodawczo-doradczego bêd¹ siê koncentrowa³y m.in. na nastêpu-
j¹cych obszarach: struktura szkolnictwa zawodowego, klasyfikacja zawodów „szkol-
nych”, organizacja kszta³cenia zawodowego, w tym m³odocianych pracowników,
system egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe, kszta³cenie nauczycieli
kszta³cenia zawodowego, mechanizmy wspó³pracy szkó³ zawodowych z lokalnym i re-
gionalnym otoczeniem gospodarczym i instytucjami rynku pracy, doradztwo zawodo-
we, finansowanie kszta³cenia zawodowego. Zgodnie z kalendarzem reformy
programowej zmiany organizacyjno-programowe w kszta³ceniu zawodowym powinny
wejœæ w ¿ycie od 1 wrzeœnia 2012 r.

Zgodnie z przywo³anym Zarz¹dzeniem rozpoczê³a ju¿ pracê ekspercka grupa robo-
cza, której zadaniem jest przygotowanie i przedstawianie cz³onkom Zespo³u analiz
i opinii eksperckich w zakresie sylwetki absolwenta szko³y prowadz¹cej kszta³cenie za-
wodowe oraz barier w funkcjonowaniu systemu kszta³cenia zawodowego, w tym zew-
nêtrznego systemu egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe.

Uprzejmie informujê, ¿e wsparciem dla rozwoju kszta³cenia zawodowego bêd¹ tak-
¿e dzia³ania podejmowane w Programie Operacyjnym „Kapita³ Ludzki” na lata
2007–2013. Zaprojektowano zadania o charakterze systemowym, obejmuj¹ce m.in.:

a) doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodnoœci
kszta³cenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy,

b) opracowanie i wdro¿enie Krajowego Systemu Kwalifikacji, w tym Krajowych Ram
Kwalifikacji umo¿liwiaj¹cych usystematyzowanie kompetencji i kwalifikacji we-
d³ug poziomu i zakresu kszta³cenia, maj¹cych odniesienie do Europejskich Ram
Kwalifikacji (EQF) w celu poprawy przejrzystoœci, dostêpu, stopniowania i jakoœci
kwalifikacji w kontekœcie potrzeb rynku pracy i spo³eczeñstwa obywatelskiego,
a tak¿e wdro¿enie zasad i procedur potwierdzania kompetencji i kwalifikacji na-
bywanych w trybie pozaformalnym i nieformalnym,

c) doskonalenie nauczycieli kszta³cenia zawodowego we wspó³pracy z przedsiêbior-
cami,

d) rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Wymienione dzia³ania s³u¿yæ bêd¹ realizacji szerszych celów promowania uczenia

siê przez ca³e ¿ycie, zwiêkszania mo¿liwoœci zatrudnienia, mobilnoœci i integracji spo³ecz-
nej pracowników i osób ucz¹cych siê a tak¿e przyczyni¹ siê do unowoczeœniania syste-
mu edukacji zawodowej pod k¹tem przejrzystoœci kwalifikacji uzyskiwanych w ucze-
niu siê formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, a tym samym do zatwierdzania
wyników uczenia siê uzyskanych poprzez praktyczne doœwiadczenia.

Ponadto wsparciem dla realizacji regionalnych polityk edukacyjnych w zakresie
dostosowywania kierunków kszta³cenia na szczeblu województw do regionalnych i lo-
kalnych uwarunkowañ rynku pracy i gospodarki s¹ dzia³ania zaprojektowane w Prio-
rytecie IX ww. Programu Operacyjnego Rozwój wykszta³cenia i kompetencji
w regionach, które obejmuj¹ w ramach Dzia³ania 9.2 Podniesienie atrakcyjnoœci i jako-
œci szkolnictwa zawodowego m.in. nastêpuj¹ce obszary wsparcia edukacji zawodowej:

a) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgod-
nie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
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b) programy rozwojowe szkó³ i placówek oœwiatowych prowadz¹cych kszta³cenie za-
wodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osi¹gniêciach uczniów
w trakcie procesu kszta³cenia oraz podnoszenie jakoœci procesu kszta³cenia
w szczególnoœci obejmuj¹ce:
· dodatkowe zajêcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na

rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem ICT, jêzyków
obcych, przedsiêbiorczoœci, nauk przyrodniczo-matematycznych,

· efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,
· modernizacjê oferty kszta³cenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokal-

nego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kszta³cenia,
modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniej¹cych),

· wspó³pracê szkó³ i placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe z pracodaw-
cami i instytucjami rynku pracy s³u¿¹c¹ podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
uczniów jako przysz³ych absolwentów i wzmacnianie ich zdolnoœci do zatrud-
nienia (w tym zw³aszcza w zakresie praktycznych form nauczania – sta¿e i prak-
tyki),

· wyposa¿enie szkó³ i placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe w nowoczes-
ne materia³y dydaktyczne (w tym podrêczniki szkolne) zapewniaj¹ce wysok¹ ja-
koœæ kszta³cenia.

Zatem aktywny udzia³ ró¿nych podmiotów zainteresowanych rozwojem edukacji
zawodowej zgodnie z potrzebami strategii rozwoju regionu mo¿e przynieœæ oczekiwany
efekt tj. dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb regionalnego rynku
pracy i podniesienie jakoœci procesu kszta³cenia zawodowego, w tym kszta³cenia prak-
tycznego z aktywnym udzia³em pracodawców oraz komunikowanie uczniom i innym
uczestnikom procesu kszta³cenia informacji przydatnych przy wyborze kierunku
kszta³cenia, a w konsekwencji zwiêkszaj¹cych szansê na znalezienie zatrudnienia.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Ok³y
oraz senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie zwracamy siê do Pana Ministra o wdro¿enie dyrektyw UE

nr 91/689/EEC i 94/67/EC w sprawie utylizacji zbêdnych œrodków
bojowych i o bezpoœredni nadzór nad tym.

W Skar¿ysku Kamiennej w ramach umowy offsetowej z dnia 18 kwietnia
2003 r. zawartej miêdzy rz¹dem RP a koncernem Lockheed Martin
wybudowano Zak³ady Metalowe MESKO SA, które s¹ przystosowane do
utylizacji amunicji strzeleckiej, artyleryjskiej po wstêpnym demonta¿u,
a tak¿e zapalników, granatów, min, prochu, jak równie¿ materia³ów
pirotechnicznych poprzez detonacjê i spalanie.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc
w opracowaniu zasad i procedur przekazywania przez MON do przemys³u
zbêdnych œrodków bojowych. W za³¹czeniu przesy³amy pismo, które by³o
kierowane do Pana Ministra w tej sprawie 15 lutego 2008 r. –
T/022/107/08/824.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.19

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Senatorów Micha³a Ok³ê oraz

Stanis³awa Bisztygê podczas 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
7 sierpnia 2008 r. dotycz¹ce utylizacji zbêdnych œrodków bojowych (BPS/DSK-043-799/08),
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Ministerstwo Obrony Narodowej od 2005 r. podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do
rozwi¹zania trudnego problemu, jakim jest utylizacja zbêdnych œrodków bojowych.

Poni¿ej pragnê wskazaæ wa¿niejsze z dotychczas wykonanych przedsiêwziêæ:
– w sierpniu 2005 r. opracowano w Agencji Mienia Wojskowego „Strategiê gospoda-

rowania zbêdnymi œrodkami bojowymi w resorcie obrony narodowej” – nie zosta³a
ona przyjêta przez ówczesne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,

– w dniu 24 czerwca 2006 r. Agencja Mienia Wojskowego zawar³a z „WTÓRPLAST”
Sp. z o.o. umowê na sprzeda¿ 900 tysiêcy sztuk amunicji czo³gowej kal. 100 mm,
z czego zrealizowano tylko 234,5 tysiêcy sztuk – umowa wygas³a w dniu 1 lutego
2008 r. z powodu up³ywu terminu wa¿noœci,

– w dniu 8 paŸdziernika 2007 r. Agencja Mienia Wojskowego podpisa³a porozumie-
nie z „BUMAR” S.A. i Zak³adami Metalowymi „MESKO” S.A., które wyra¿a³o wolê
kontynuacji wspó³pracy w przedmiocie utylizacji zbêdnych œrodków bojowych,

– w sierpniu br. Inspektorat Wsparcia Si³ Zbrojnych zakoñczy³ aktualizacjê wykazu
wszystkich zbêdnych œrodków bojowych,
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– w sierpniu br., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówieñ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), wyrazi³em zgodê na prze-
prowadzenie postêpowania w trybie negocjacji z jednym wykonawc¹ (Zak³adami
Metalowymi „MESKO” S.A.) na wykonanie us³ugi utylizacji œrodków bojowych.

Obecne prace nad przedmiotow¹ problematyk¹ s¹ skoncentrowane na:
– opracowaniu harmonogramu negocjacji z Zak³adami Metalowymi „MESKO” S.A.,
– uzyskaniu niezbêdnych danych dotycz¹cych asortymentu, iloœci i stanu technicz-

nego zbêdnych œrodków bojowych z Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych,
– uzyskaniu od Zak³adów Metalowych „MESKO" S.A. kalkulacji kosztów unieszkod-

liwienia termicznego elementów amunicji artyleryjskiej oraz poszczególnych ty-
pów amunicji,

– okreœleniu nak³adów finansowych na realizacjê procesu utylizacji zbêdnych œrod-
ków bojowych.

Pragnê dodaæ, ¿e po wykonaniu wy¿ej wspomnianych prac, resort obrony narodo-
wej opracuje kompleksowy program unieszkodliwienia zbêdnych œrodków bojowych
do 2014 r.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, wyra¿am nadziejê, ¿e uzna je Pan Marsza³ek
za wystarczaj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Ok³y
oraz senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 17 grudnia 2007 r. zosta³ z³o¿ony na rêce Pana Ministra wniosek

pani Danuty Fojcik, zamieszka³ej w Rybniku, o wniesienie kasacji w sprawie,
sygn. III K2937/02 S¹du Rejonowego w Rybniku. Pani Fojcik do tej pory nie
otrzyma³a ¿adnej odpowiedzi, poza jedn¹, w której zastêpca dyrektora Biura
Postêpowania S¹dowego, pani Danuta Bater, stwierdzi³a, ¿e pomimo ¿¹dañ
s¹d nie nades³a³ akt sprawy.

Uwa¿amy, ¿e zignorowanie przez prezesa s¹du rejonowego ¿¹dania ministra
sprawiedliwoœci i nienades³anie akt nie mo¿e byæ tolerowane, gdy¿ w oczywisty
sposób narusza podstawowe zasady uzgodnieñ w tego rodzaju sprawach.

Pan Minister ma œrodki potrzebne do zdyscyplinowania prezesa za po-
œrednictwem prezesa s¹du okrêgowego, apelacyjnego b¹dŸ Krajowej Rady
S¹downictwa i wyci¹gniêcia konsekwencji z tego nagannego i niczym nie-
usprawiedliwionego zachowania, które w istocie godzi nie tylko w interes
obywatela sk³adaj¹cego wniosek o wniesienie kasacji, ale równie¿ w dobro
wymiaru sprawiedliwoœci.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a
Piotr Zientarski

Stanowisko

Warszawa, 27.08.2008 r.

Pan Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka z dnia 13 sierpnia 2008 r.

nr BPS/DSK-043-770/08 uprzejmie przedstawiam, na podstawie art. 49 ust. 5
uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Se-
natu, kopie stanowiska bêd¹cego odpowiedzi¹ na oœwiadczenie Panów Senatorów Micha-
³a Ok³y i Piotra Zientarskiego z³o¿one na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Jerzy Szymañski
Zastêpca Prokuratora Generalnego

OdpowiedŸ

Warszawa, 27.08.2008 r.

Pan Senator
Piotr Zientarski

Szanowny Panie Senatorze,
na podstawie art. 49 ust. 5 uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listo-

pada 1990 r. – Regulamin Senatu w zwi¹zku z nades³anym w dniu 18 sierpnia 2008 r.
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oœwiadczeniem Pana Senatora oraz Senatora Micha³a Ok³y z³o¿onym na 17. posiedzeniu
Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r. uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Na wstêpie nale¿a³oby zaznaczyæ, ¿e w dniu 11 sierpnia 2008 r. wys³ano do pani
Danuty Fojcik pismo Biura Postêpowania S¹dowego Prokuratury Krajowej o sygn.
PR V 861-1368/07 zawieraj¹ce odmown¹ odpowiedŸ na podanie z dnia 17 maja
2007 r., uzupe³nione odrêbnym pismem z dnia 29 czerwca 2007 r., o wniesienie przez
Prokuratora Generalnego na korzyœæ skazanej kasacji od wyroku S¹du Okrêgowego
w Gliwicach Wydzia³ Zamiejscowy w Wodzis³awiu Œl¹skim z dnia 29 stycznia 2007 r.
sygn. akt V Ka 647/06, utrzymuj¹cego w mocy wyrok S¹du Rejonowego w Rybniku
z dnia 10 lipca 2006 r. sygn. akt III K 2937/02.

Czas rozpoznania podania o wniesienie w tym trybie kasacji w oparciu o art. 521
k.p.k. nie jest limitowany terminem ustawowym, a wy³¹cznym wyznacznikiem terminu
jest w razie kasacji wnoszonej na niekorzyœæ skazanego przewidziany w art. 523 § 4
k.p.k. okres szeœciomiesiêczny dla skutecznego wniesienia tego œrodka, liczony od daty
uprawomocnienia siê kwestionowanego orzeczenia. W razie kasacji wnoszonej na ko-
rzyœæ skazanego termin wniesienia okreœla termin przedawnienia karalnoœci czynu.

Czas rozpoznania wniosku o wniesienie kasacji, na podstawie art. 521 k.p.k., bez
wzglêdu na jej kierunek, nie jest równie¿ okreœlony terminem instrukcyjnym oznaczo-
nym w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 27 sierpnia 2007 r.
– Regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1189 ze zm.).

W tym warunkach nap³ywaj¹ce podania o wniesienie kasacji przez Prokuratora Gene-
ralnego s¹ za³atwiane wed³ug kolejnoœci ich wp³ywu (z pierwszeñstwem dla spraw z kasa-
cj¹ na niekorzyœæ skazanego wynikaj¹cym z terminu przewidzianego w art. 523 § 4 k.p.k.)
oraz wp³ywu niezbêdnych do zbadania w ca³oœci akt g³ównych poszczególnych spraw.

W kwestii sposobu przesy³ania akt spraw s¹dowych przepisy rangi ustawowej nie nor-
muj¹ terminu, w jakim czynnoœæ taka winna zostaæ wykonana. Przepis § 95 ust. 1 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzêdowania
s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) stanowi, ¿e s¹d przesy³a akta sprawy proku-
ratorowi, je¿eli pozwala na to bieg sprawy i nie okreœla przy tym terminu instrukcyjnego.

W sprawie o sygn. akt III K 2937/0, w której w S¹dzie Rejonowym w Rybniku za-
pad³ w pierwszej instancji wyrok skazuj¹cy pani¹ Danutê Fojcik, akta g³ówne zosta³y
w dniu 11 grudnia 2007 r. przes³ane do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w celu
rozpatrzenia skierowanego równie¿ do tego organu podania o wniesienie kasacji w try-
bie art. 521 k.p.k. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, po podjêciu decyzji o odmo-
wie sporz¹dzenia tego œrodka na korzyœæ skazanej (nr sprawy RPO-559531-II-07-Pta),
zwróci³o akta S¹dowi Rejonowemu w Rybniku, który nastêpnie w dniu 26 czerwca
2008 r. przes³a³ je do Prokuratury Krajowej, dok¹d nadesz³y w dniu 4 lipca 2007 r.

Przedstawione okolicznoœci uzasadniaj¹ stanowisko, i¿ w zwi¹zku z rozpoznaniem
podania pani Danuty Fojcik o wniesienie kasacji nie nast¹pi³o naruszenie obowi¹zu-
j¹cych przepisów, jak te¿ nie nast¹pi³a ra¿¹ca zw³oka w rozpoznaniu tego podania,
w szczególnoœci wymagaj¹ca podjêcia kroków dyscyplinarnych b¹dŸ s³u¿bowych.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Jerzy Szymañski
Zastêpca Prokuratora Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W 2009 r. bêdziemy obchodziæ siedemdziesi¹t¹ rocznicê wybuchu

II wojny œwiatowej. Dotychczas uwa¿ano, ¿e wojna rozpoczê³a siê 1 wrzeœnia
1939 r. od zaatakowania Westerplatte, jednak najnowsze badania
historyczne wykaza³y, i¿ o kilka minut wczeœniej przez hitlerowskie
bombowce zosta³o zaatakowane miasto Wieluñ. W wyniku tego ataku na
bezbronne miasto zginê³o co najmniej tysi¹c dwieœcie szeœædziesi¹t osób.

W dniu 1 wrzeœnia 2009 r. Sejmik Województwa £ódzkiego, Rada
Powiatu i Rada Miejska w Wieluniu zamierzaj¹ zorganizowaæ centralne
obchody siedemdziesi¹tej rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej pod has³em
„Wieluñ miastem pokoju i pojednania”, z udzia³em miêdzy innymi prezydenta RP,
w³adz Unii Europejskiej, przedstawicieli Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Orêdowników Pokoju. Jednym z g³ównych punktów obchodów bêdzie
ods³oniêcie pomnika „Wieczna mi³oœæ” autorstwa Wojciecha Siudmaka.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o umieszczenie w planie
emisyjnym Poczty Polskiej na przysz³y rok serii znaczków pocztowych
poœwiêconych rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej, tragedii w Wieluniu,
a tak¿e historii miasta, które w bie¿¹cym roku obchodzi siedemset
dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê nadania praw miejskich.

£¹czê wyrazy szacunku
Andrzej Owczarek

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Andrzeja Owczarka pod-

czas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 sierpnia br. w sprawie w³¹czenia do planu
emisji znaczków pocztowych na 2009 rok tematu poœwiêconego 70. rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej, przes³anego przy piœmie z dnia 13 sierpnia br. znak:
BPS/DSK-O43-788/08, chcia³bym przedstawiæ, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê wyjaœniæ, ¿e zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póŸn. zm.) plan emisji znaczków poczto-
wych na dany rok opracowywany jest z ponad rocznym wyprzedzeniem. Wnioski do
planu zg³aszane s¹ do Poczty Polskiej do koñca czerwca ka¿dego roku z dwuletnim wy-
przedzeniem w stosunku do roku. w którym plan bêdzie obowi¹zywa³. Poczta Polska
rozpatruje wszystkie zg³aszane do planu wnioski, a nastêpnie wybiera spoœród nich,
te, które rekomenduje ministrowi w³aœciwemu do spraw ³¹cznoœci jako elementy sk³a-
dowe projektu planu emisji znaczków pocztowych na dany rok. Plan emisyjny jest za-
twierdzany przez ministra w³aœciwego do spraw ³¹cznoœci do 31 marca roku
poprzedzaj¹cego rok, w którym plan bêdzie obowi¹zywa³. Tak wczesne opracowanie
planu emisji podyktowane jest wzglêdami technicznymi, zwi¹zanymi z koniecznoœci¹
przygotowania przez Pocztê Polsk¹ odpowiednich projektów graficznych oraz drukiem
znaczków, które, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ publicz-
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nych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), objête s¹ czasoch³onn¹ proce-
dur¹ przetargow¹.

Plan emisji znaczków pocztowych na 2009 rok zosta³ zatwierdzony Decyzj¹ Nr 11
Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie okreœlenia rocznego planu
emisji znaczków pocztowych mi 2009 r. (Dz. Urz. MI Nr 6, poz. 34), a iloœæ ujêtych w nim
pozycji tematycznych pokrywa potrzeby eksploatacyjne Poczty Polskiej, dla której znacz-
ki pocztowe stanowi¹ formê op³aty za œwiadczone us³ugi pocztowe.

W planie tym zosta³ ju¿ ujêty temat upamiêtniaj¹cy wydarzenia 1939 roku – „Woj-
na Obronna 1939 r., nawi¹zuj¹cy zarazem do emisji, jakie ukaza³y siê w latach
1985–1989. Z tej okazji we wrzeœniu 2009 roku zostan¹ wydane dwa samodzielne znaczki
pocztowe. Dlatego te¿ z przykroœci¹ informujê, ¿e propozycja wniesiona przez Pana
Senatora nie mo¿e zostaæ w³¹czona do planu emisyjnego na rok przysz³y.

Tym niemniej, maj¹c na wzglêdzie wagê wydarzenia jakie mia³o miejsce w Wielu-
niu, bohaterstwa jego mieszkañców i fakt, ¿e wojna na d³ugo odcisnê³a piêtno w pamiê-
ci spo³eczeñstwa, wyst¹pi³em do Pana Andrzeja Polakowskiego, Dyrektora
Generalnego Poczty Polskiej z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wydania z tej okazji kartki
pocztowej z nadrukowanym znakiem op³aty pocztowej. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia
12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z póŸn. zm.) odpowiada
on za opracowanie i zatwierdzenie planu emisji kartek z nadrukowanym znakiem op³a-
ty pocztowej na dany rok. Kartka taka jest równie atrakcyjn¹ form¹ wydawnictwa fila-
telistycznego, które jednak w przeciwieñstwie do znaczka pocztowego, ma du¿o
wiêksze mo¿liwoœci pe³niejszego zaprezentowania tematu poprzez zamieszczenie foto-
grafii, rysunku czy reprodukcji, które mog³yby w tym przypadku nawi¹zywaæ tak¿e do
historii Miasta Wielunia i rocznicy nadania mu praw miejskich.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, dziêkujê za zainteresowanie planem emisyjnym oraz
zg³oszenie do niego interesuj¹cej propozycji tematycznej i mam nadziejê, ¿e powy¿sze
wyjaœnienia zostan¹ przyjête przez Pana Senatora ze zrozumieniem.

Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Samochodowy ruch tranzytowy w Polsce odbywa siê g³ównie na drogach
kategorii krajowej. Zarz¹dzanie ruchem na tych drogach le¿y w gestii
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z wyj¹tkiem odcinków
po³o¿onych w miastach na prawach powiatów, gdzie za zarz¹dzanie ruchem
odpowiada prezydent miasta. W naszym kraju wiele miast nie ma obwodnic,
drogi krajowe przebiegaj¹ przez nie i ruch tranzytowy powoduje spore
utrudnienia w ¿yciu ich mieszkañców. W ostatnim okresie pojawiaj¹ siê coraz
liczniejsze inicjatywy w³adz samorz¹dowych, maj¹ce na celu ograniczenie
przejazdu samochodów ciê¿arowych na drogach krajowych w granicach
miast. W szczególnoœci przejawia siê to w próbach wprowadzania zakazu
ruchu ciê¿arówek w porze nocnej, co w przypadku powszechnego braku innej
odpowiedniej zamiennej drogi prowadzi do wstrzymania ruchu tirów.

W zwi¹zku z tym, i¿ zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym minister w³aœciwy do spraw transportu
sprawuje nadzór nad zarz¹dzaniem ruchem drogowym na drogach
krajowych, proszê o wyjaœnienie ile, gdzie i w jakim zakresie na skutek
dzia³añ prezydentów miast na prawach powiatów oraz innych prezydentów
(burmistrzów) miast obowi¹zuje w tej chwili ograniczeñ (zakazów)
poruszania siê samochodów ciê¿arowych po drogach krajowych
przebiegaj¹cych przez miasta. Ponadto proszê o udzielenie odpowiedzi, czy
podejmowane by³y przez organy administracji rz¹dowej dzia³ania maj¹ce na
celu zniesienie tych¿e zakazów (ograniczeñ) oraz czym one siê zakoñczy³y.
Proszê równie¿ o wyjaœnienie, jakie czynnoœci podejmowane by³y przez Pana
Ministra w ramach nadzoru nad zarz¹dzaniem ruchem na drogach
krajowych w okresie ostatniego roku, a w szczególnoœci czy by³y
podejmowane czynnoœci okreœlone w art. 10 ust. 10 wymienionej ustawy.

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego skierowane do

Ministra Infrastruktury pismem nr BPS/DSK-043-789/08 z dnia 13 sierpnia 2008 r.,
przedstawiam nastêpuj¹c¹ informacjê:

Mo¿liwoœæ wprowadzania ograniczeñ w ruchu samochodów ciê¿arowych przez or-
gany zarz¹dzaj¹ce ruchem na drogach wynika z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.) oraz
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeœnia 2003 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków zarz¹dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarz¹dzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Organy zarz¹dzaj¹ce ruchem dla danego rodzaju dróg okreœla art. 10 przywo³anej
ustawy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto-
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strad zarz¹dza ruchem na drogach krajowych, z zastrze¿eniem ust. 6. Natomiast
art. 10 ust. 6 stanowi, ¿e prezydent miasta zarz¹dza ruchem na drogach publicznych
po³o¿onych w miastach na prawach powiatu, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspreso-
wych.

Zadania organu zarz¹dzaj¹cego ruchem na drodze wynikaj¹ z § 2 i 3 rozporz¹dze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeœnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych wa-
runków zarz¹dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarz¹dzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia, or-
gan zarz¹dzaj¹cy ruchem rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski doty-
cz¹ce zmian organizacji ruchu. Ruch drogowy, zw³aszcza samochodów ciê¿arowych
o du¿ej masie, niejednokrotnie powoduje uci¹¿liwoœci dla mieszkañców miast, przez
które ruch ten przebiega. W zwi¹zku z tym mieszkañcy wnioskuj¹ do organów za-
rz¹dzaj¹cych ruchem o zmiany w jego organizacji. Wprowadzone zmiany organizacji
ruchu zazwyczaj dotycz¹ ograniczenia dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdów oraz
godzin, w których mog¹ siê one przemieszczaæ po drodze. Ograniczenia te stanowi¹
utrudnienie w funkcjonowaniu firm przewozowych – zarówno w transporcie krajowym
jak i miêdzynarodowym.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym, w art. 10 ust. 2 zobowi¹zuje wojewodê do nadzo-
ru nad zarz¹dzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz
na drogach publicznych po³o¿onych w miastach na prawach powiatu i w mieœcie sto³ecz-
nym Warszawie. W ramach tego nadzoru, organ sprawuj¹cy nadzór – na podstawie
art. 10 ust. 10 przywo³anej ustawy – mo¿e nakazaæ zmianê organizacji ruchu ze
wzglêdu na wa¿ny interes ogólnospo³eczny lub koniecznoœæ zapewnienia ruchu tran-
zytowego.

Zakres dzia³añ organu sprawuj¹cego nadzór nad zarz¹dzaniem ruchem na drogach
okreœla równie¿ § 3 ust. 2 wymienionego wy¿ej rozporz¹dzenia. Przepis ten uprawnia
organ sprawuj¹cy nadzór nad zarz¹dzaniem ruchem do:

– dokonywania oceny organizacji ruchu w zakresie zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, a tak¿e w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego,

– rozstrzygania w sprawach spornych dotycz¹cych istniej¹cej lub projektowanej or-
ganizacji mchu, bior¹c pod uwagê interes ogólnospo³eczny oraz koniecznoœæ zape-
wnienia ruchu tranzytowego.

Ministerstwo Infrastruktury wykazuje zainteresowanie wszystkimi przypadkami
zmian organizacji ruchu na drogach krajowych, w tym równie¿ przebiegaj¹cych przez
obszary miast na prawach powiatu, które wywo³uj¹ sprzeciw zarówno ze strony miesz-
kañców, samorz¹dów lokalnych, jak i œrodowisk przewoŸników drogowych. Wobec po-
wy¿szego, podejmowane przez resort dzia³ania zmierzaj¹ do ³agodzenia zaistnia³ych
napiêæ oraz inspirowania organów zarz¹dzaj¹cych ruchem na drogach do poszukiwa-
nia kompromisowych rozwi¹zañ, satysfakcjonuj¹cych ka¿d¹ z zainteresowanych
stron.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z informacji prasowych zamieszczanych w lipcu bie¿¹cego roku
w podlaskiej prasie wynika, ¿e na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad zakoñczone zosta³y przez firmê Scott Wilson prace
nad raportem w sprawie przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica, bêd¹cej
europejskim korytarzem transportowym ³¹cz¹cym Helsinki z Warszaw¹.
Ponadto z mediów mo¿na by³o siê dowiedzieæ, ¿e raport rekomenduje wariant
tej drogi przebiegaj¹cy przez województwo podlaskie wzd³u¿ osi
£om¿a–E³k–Suwa³ki. W zwi¹zku z tym proszê o wyjaœnienie:

– jakie faktycznie wnioski dotycz¹ce przebiegu tego korytarza
transportowego wynikaj¹ z opracowanego raportu,

– jak¹ rolê bêdzie odgrywa³ ten raport przy podejmowaniu decyzji
o lokalizacji drogi Via Baltica w województwie podlaskim,

– jaki zak³adany jest harmonogram dalszych prac zwi¹zanych
z realizacj¹ tego korytarza transportowego w województwie podlaskim,

– w razie przyjêcia wniosków odnoœnie do przebiegu drogi Via Baltica
wzd³u¿ osi £om¿a–E³k–Suwa³ki, jaki to mo¿e mieæ wp³yw na istniej¹cy
obecnie program modernizacji dróg krajowych w województwie podlaskim,
w szczególnoœci na dostosowanie drogi krajowej nr 8 do standardów drogi
ekspresowej?

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2008 r. nr BPS/DSK-043-789/08

w sprawie oœwiadczenia senatora Bohdana Paszkowskiego odnoœnie przebiegu trasy
Via Baltica, z³o¿onego w dniu 7 sierpnia 2008 r. podczas 17. posiedzenia Senatu RP,
uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Przebieg trasy Via Baltica w I Pan-Europejskim Korytarzu Transportowym prowa-
dz¹cym przez Budzisko–Bia³ystok–Warszawê zosta³ ustanowiony w czasie Konferencji
Ministrów Transportu Europy w roku 1994 i nastêpnie zapisany w Traktacie Akcesyj-
nym. Zgodnie z przyjêtymi wówczas wstêpnymi za³o¿eniami trasa ta ma biec po œladzie
drogi ekspresowej S-8. Jednoczeœnie, strona polska zosta³a zobowi¹zana do opracowa-
nia strategii rozwoju przedmiotowego korytarza, w tym analizy innych wariantów jego
przebiegu. Wype³niaj¹c na³o¿one na stronê polsk¹ zobowi¹zania, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zleci³a w drodze przetargu firmie Scott Wilson Kirkpatrick
& Co. Ltd. sp. z o.o. przygotowanie analizy pn. „Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego
Korytarza Transportowego. Czêœæ I: korytarz drogowy” wraz z Prognoz¹ oddzia³ywania
na œrodowisko skutków realizacji ww. „Strategii”.

Poniewa¿ zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póŸn. zm.) konieczne jest przeprowadzenie postêpo-
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wania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji ww. „Strate-
gii”, w raporcie znalaz³o siê porównanie wariantów pod k¹tem œrodowiskowym, czyli
tzw. Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko. Scott Wilson uzna³ za najlepszy pod
wzglêdem œrodowiskowym wariant 42: „Na obecnym etapie procesu oceny strategicznej
I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego podstawow¹ propozycj¹ ze strony przy-
rodniczej jest wariant 42 (Budzisko–Suwa³ki–Raczki–E³k–Szczuczyn–Stawiski–£om-
¿a–Ostrów Mazowiecka–Wyszków–Radzymin–Warszawa)”. Jednoczeœnie potwierdzono
koniecznoœæ modernizacji drogi krajowej nr 8 do Bia³egostoku oraz koniecznoœæ roz-
wi¹zania wêz³a bia³ostockiego, z uwzglêdnieniem planowanej drogi ekspresowej S-19.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 2 ww. ustawy, w dniach od 8 maja do
13 czerwca br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi³a kon-
sultacje spo³eczne dla projektu „Strategii rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Trans-
portowego. Czêœæ I: korytarz drogowy” oraz Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko.
Pierwszym etapem konsultacji by³a konferencja prasowa informuj¹ca o rozpoczêciu
konsultacji oraz uruchomienie strony internetowej. Nastêpnie organizowane by³y
spotkania terenowe w gminach i powiatach przez które mia³aby przechodziæ ww. trasa.
Przez ca³y okres trwania konsultacji spo³ecznych zbierane by³y opinie, wnioski i postu-
laty dotycz¹ce przebiegu trasy Via Baltica. Warto zaznaczyæ, ¿e wnioski z konsultacji
spo³ecznych nie zmieni³y rekomendacji firmy Scott Wilson – wariantem rekomendowa-
nym pozosta³ wariant 42.

Dnia 29 lipca br. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w trybie art. 43
ust. 1 ww. ustawy, przekaza³ projekt dokumentu strategicznego pn. „Strategia rozwoju
I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Czêœæ I: korytarz drogowy” wraz z Pro-
gnoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko Ministrowi Œrodowiska i G³ównemu Inspektorowi
Sanitarnemu do zaopiniowania. Wskazany dokument uwzglêdnia postulaty i uwagi
zg³oszone w trakcie konsultacji spo³ecznych (do ww. materia³ów do³¹czony zosta³ rów-
nie¿ Raport z konsultacji spo³ecznych). Nale¿y podkreœliæ, ¿e opinie Ministra Œrodowis-
ka i G³ównego Inspektora Sanitarnego mog¹ wp³yn¹æ na ostateczny kszta³t „Strategii”.

Zgromadzona dokumentacja ma stanowiæ podstawê wyboru najbardziej optymal-
nego przebiegu trasy Via Baltica, który bêdzie zaproponowany we wnioskach o wyda-
nie decyzji administracyjnych, koniecznych do uruchomienia procesu inwestycyjnego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e wszystkie opracowane dot¹d materia³y do-
stêpne s¹ na stronie internetowej http://www.viabaltica.scottwilson.com.pl/.

Warto zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 55 ww. ustawy, ostatecznie o przebiegu trasy Via
Baltica orzeknie organ administracji publicznej, w³aœciwy do wydania decyzji o œrodo-
wiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia tzw. decyzji o œrodo-
wiskowych uwarunkowaniach. Na mocy art. 46a ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, organem
w³aœciwym do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej
sprawie jest wojewoda.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na œwiecie ¿yje ogromna diaspora polska, która œle do kraju urodzenia

nie tylko pieni¹dze, ale i propozycje wspó³pracy. Wielokrotnie zadajê sobie
pytanie, jak wykorzystaæ ten potencja³. Polska powoli otwiera siê na œwiat,
ale czy równie¿ na Poloniê? Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne
stanowi¹ pierwsz¹ liniê kontaktów Polaków z ojczyzn¹. Do tych polskich
placówek zg³aszaj¹ siê rodacy z wieloma ró¿nymi problemami. I to w³aœnie
tam otwarcie i ¿yczliwoœæ powinny byæ najbardziej widoczne.

Z proœb¹ o pomoc w przywróceniu obywatelstwa polskiego zwróci³ siê do
mnie pan Stanis³aw Chmura zamieszka³y w Palm Coast USA, 9 Pittman
Drive, Floryda 32164-480.

Stanis³aw Chmura urodzi³ siê 30 marca 1932 r. w Sab³onowie-Orzechówku,
powiat W¹brzeŸno, województwo kujawsko-pomorskie (dawne bydgoskie).
Bêd¹c dzieckiem, mieszka³ z rodzicami w Podzamku Golubskim, ulica
S³uchajska 45. W czasie wojny, mimo m³odego wieku, by³ wiêŸniem obozu
w Potulicach i robotnikiem przymusowym w maj¹tku w Strzelewie ko³o
Nak³a. Po wojnie ukoñczy³ filozofiê w Wy¿szym Seminarium Duchownym we
W³oc³awku. Do USA wyjecha³ wraz z matk¹ w 1966 r. Tam, po ukoñczeniu
seminarium duchownego, w 1970 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie
i rozpocz¹³ pos³ugê duszpastersk¹. Obecnie ze wzglêdu na stan zdrowia jest
na emeryturze.

W 1975 r. ksi¹dz Stanis³aw Chmura zgodnie z decyzj¹ konsula
generalnego RP w Nowym Jorku nr 32/1334/69 otrzyma³ zezwolenie na
zmianê obywatelstwa polskiego na obywatelstwo Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Bêd¹c proboszczem w parafii œwiêtego Józefa w Clifton Forge
w Virginii, by³ kapelanem dla uchodŸców z Polski. Jako kapelan polonijny
przez kilkanaœcie lat s³u¿y³ wsparciem duchowym i materialnym, nigdy nie
przestaj¹c byæ Polakiem.

Od 1998 r. ksi¹dz Stanis³aw Chmura za poœrednictwem ambasady
polskiej w Waszyngtonie podejmowa³ bezskutecznie starania o przywrócenie
polskiego obywatelstwa. Popieram te starania i proszê Pana Ministra o pomoc
i podjêcie skutecznych dzia³añ pomocnych w przywróceniu polskiego
obywatelstwa ksiêdzu Stanis³awowi Chmurze.

Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 wrzeœnia 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Andrzeja Persona (pis-

mo nr BPS/DSK-043-813/08) na 17. posiedzeniu Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie obywatelstwa polskiego ksiêdza Stanis³awa Chmury zamieszka³ego w Sta-
nach Zjednoczonych pragnê wyjaœniæ, ¿e Ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie
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polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 z póŸniejszymi zmianami) nie
przewiduje nadania obywatelstwa polskiego cudzoziemcom polskiego pochodzenia,
którzy je utracili wczeœniej na swój pisemny wniosek, w drodze tak zwanego „przywró-
cenia” obywatelstwa polskiego.

Zgodnie z art. 8 ustawy „Cudzoziemcowi mo¿na, na jego wniosek, nadaæ obywatel-
stwo polskie, je¿eli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej
5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie siê, zezwolenia na pobyt rezydenta d³ugo-
terminowego Wspólnot Europejskich lub posiadaj¹ prawo sta³ego pobytu”.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych cudzoziemcowi stale zamieszka³emu
poza granicami Polski mo¿na nadaæ na jego wniosek obywatelstwo polskie za poœredni-
ctwem w³aœciwego terytorialnie polskiego urzêdu konsularnego. Szczegó³owy tryb po-
stêpowania w sprawie o nadanie obywatelstwa, wykaz wymaganych dokumentów oraz
wzór wniosku okreœla Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz. 231).

Wymieniony w oœwiadczeniu Pana Senatora Andrzeja Persona, ks. Stanis³aw
Chmura powinien zwróciæ siê do Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP w Waszyngto-
nie z pisemnym wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego, który zostanie przeka-
zany poczt¹ kuriersk¹ do rozpatrzenia przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senator Jadwigi Rotnickiej
z³o¿one wspólnie z innymi senatorami

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z gor¹c¹ proœb¹ o pozytywne rozpatrzenie

z³o¿onego w ministerstwie wniosku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Dotyczy on ujêcia w planach inwestycyjnych budowy pawilonu
kardiochirurgii dzieciêcej i kardiologii wraz z oddzia³ami kardiologii wad
wrodzonych doros³ych i torakochirurgii dzieciêcej.

Nasza proœba wynika z oceny sytuacji, jakiej dokonaliœmy w trakcie
rozmów ze œrodowiskiem naukowym Szpitala Klinicznego imienia Karola
Jonschera UM w Poznaniu oraz z licznymi pacjentami kliniki, szukaj¹cymi
pomocy w ratowaniu zdrowia i ¿ycia swoich dzieci.

Kardiochirurgia dzieciêca i kardiologia dzieciêca wspomnianego szpitala
klinicznego obs³uguje trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie
i zachodniopomorskie, czyli obszar zamieszkany przez szeœæ i pó³ miliona
ludnoœci. Ma ona najgorsze warunki lokalowe ze wszystkich kardiologii
i kardiochirurgii dzieciêcych w Polsce. Brakuje podstawowych, niezbêdnych
do prawid³owego funkcjonowania oddzia³ów pomieszczeñ: izolatek na
oddziale OIOM kardiochirurgii, magazynu podrêcznego leków, magazynu
sprzêtu, odrêbnego magazynu bielizny czystej oraz brudnej, dy¿urek
lekarskich, pomieszczeñ socjalnych, sal seminaryjnych. Oddzia³
kardiochirurgii powsta³ po podzieleniu innego oddzia³u i ma charakter
prowizoryczny.

Klinika kardiochirurgii wykonuje równie¿ operacje torakochirurgiczne
u dzieci, których liczba jest ograniczona ze wzglêdu na brak miejsca i liczbê
pilnych zabiegów kardiochirurgicznych dzieciêcych. W kolejce oczekuje
ponad osiemdziesiêcioro dzieci, a czas oczekiwania na operacjê przekracza
pó³ roku.

Warto równie¿ wspomnieæ o tym, i¿ zwiêksza siê liczba noworodków
i niemowl¹t ze z³o¿onymi wadami serca, co powoduje wiêksze obci¹¿enie
OIOM. Dzieci te wymagaj¹ d³u¿szego leczenia.

Nie s¹ tak¿e spe³nione normy powierzchni na jedno ³ó¿ko szpitalne,
szczególnie na OIOM. Niemo¿liwa jest te¿ tak zwana opieka rodzicielska.
Kardiologia dzieciêca i kardiochirurgia dzieciêca dzia³aj¹ na oddzia³ach
w formie rozproszonej, liczne pracownie i oddzia³y znajduj¹ siê w ró¿nych
odleg³ych czêœciach szpitala. Zajmuj¹ powierzchniê, która jest
niewystarczaj¹ca. Szczup³oœæ powierzchni powoduje, ¿e niemo¿liwe jest
zwiêkszenie liczby wykonywanych operacji kardiochirurgicznych a tak¿e
niezbêdne rozszerzenie dzia³alnoœci oddzia³ów o pe³noprofilow¹
torakochirurgiê dzieciêc¹, kardiologiê i kardiochirurgiê doros³ych po
operacjach wad wrodzonych serca (GUCH).

Mimo tak trudnych warunków Oddzia³ Kardiochirurgii Dzieciêcej Szpitala
Klinicznego UM w Poznaniu wykonuje wiêcej operacji ni¿ inne oddzia³y tego
typu (np. dwieœcie piêædziesi¹t szeœæ operacji w roku 2007).

Na rzecz rozbudowy oddzia³u kardiochirurgii dzieciêcej w Klinice UM
w Poznaniu dzia³a tak¿e Stowarzyszenie „Nasze Serce”, organizacja po¿ytku
publicznego, która zadeklarowa³a wsparcie tej inwestycji kwot¹ l miliona z³.

Z powa¿aniem
Jadwiga Rotnicka
Stanis³aw Iwan
Piotr Zientarski
Gra¿yna Sztark
Henryk WoŸniak
Piotr Gruszczyñski
Mieczys³aw Augustyn
Piotr G³owski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do wyst¹pienia z dnia 13 sierpnia 2008 r. (znak:

BPS/DSK-043-821/08), przekazuj¹cego tekst wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego
przez senator Jadwigê Rotnick¹ wspólnie z innymi senatorami podczas 17. posiedze-
nia Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 r., uprzejmie informujê co nastêpuje.

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wœród zestawienia po-
trzeb do sfinansowania w 2009 r. ze œrodków bud¿etu pañstwa czêœci 46 – Zdrowie,
zg³osi³ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kardiochirurgii wad wrodzonych serca i kar-
diologii wad wrodzonych serca oraz torakochirurgii” o wartoœci kosztorysowej
37.000 tys. z³ (w tym œrodki Ministerstwa Zdrowia 35.000 tys. z³ i inne Ÿród³a finanso-
wania 2.000 tys. z³). Wnioskowane œrodki na 2009 r. to kwota 2.800 tys. z³. Zadanie to
by³o zg³aszane do finansowania ze œrodków bud¿etu pañstwa w kolejnych trzech la-
tach.

Aby inwestycja mog³a byæ finansowana z bud¿etu pañstwa, jej dokumentacja musi
spe³niaæ wymagania okreœlone w § 6 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca
2006 r. w sprawie szczegó³owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud¿etu
pañstwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831). Po dokonaniu szczegó³owej analizy materia³ów w za-
kresie z³o¿onego wniosku, Ministerstwo Zdrowia z uwagi na fakt, ¿e dokumentacja nie
spe³nia³a warunków okreœlonych w cytowanym rozporz¹dzeniu, zwróci³o przedmioto-
wy wniosek do Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Wprawdzie program inwestycji wymaga uzupe³nienia i uszczegó³owienia tak by
spe³nia³ warunki finansowania inwestycji ze œrodków bud¿etu pañstwa, to koniecz-
noœæ realizacji inwestycji w zakresie budowy pawilonu kardiochirurgii dzieciêcej i kar-
diologii wraz z oddzia³ami kardiologii wad wrodzonych doros³ych i torakochirurgii
dzieciêcej nale¿y uznaæ za merytorycznie uzasadnion¹.

Wielkopolska jest obecnie jednym z najwiêkszych regionów kraju. Zajmuje drugie
miejsce pod wzglêdem powierzchni, a trzecie wœród najludniejszych. W aspekcie pro-
wadzonej przez szpital dzia³alnoœci leczniczej, istniej¹ca baza nie odpowiada obecnym
wymaganiom prawnym zwi¹zanym z warunkami i bezpieczeñstwem udzielania œwiad-
czeñ zdrowotnych. Zwiêkszaj¹ce siê obci¹¿enie zadaniami w zakresie lecznictwa i dy-
daktyki wskazuje na piln¹ potrzebê przeprowadzenia przebudowy w celu stworzenia
odpowiednich warunków udzielania wysokospecjalistycznych œwiadczeñ zdrowot-
nych.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e ograniczone œrodki bud¿etu pañstwa powoduj¹, ¿e w projek-
cie bud¿etu pañstwa opracowanym w oparciu o limit œrodków przyznany przez Mini-
stra Finansów na 2009 r., nie ujêto nowych zadañ inwestycyjnych z koniecznoœci
zapewnienia finansowania inwestycji kontynuowanych. W œwietle powy¿szego, uprzej-
mie informujê, ¿e pomimo pe³nego zrozumienia koniecznoœci realizacji wnioskowanej
inwestycji, nie ma aktualnie mo¿liwoœci przyznania œrodków na realizacjê nowego za-
dania inwestycyjnego.

Ewentualne wsparcie tego zadania œrodkami z bud¿etu pañstwa uzale¿nione bê-
dzie od przedstawienia programu realizacji inwestycji spe³niaj¹cego wymagania okreœ-
lone w ww. rozporz¹dzeniu Rady Ministrów jak równie¿ od mo¿liwoœci finansowych
i limitów wydatków okreœlonych w latach nastêpnych dla czêœci 46 – Zdrowie.

W takiej sytuacji istotnym by³oby rozwa¿enie czy dane zadanie albo jego elementy
mog¹ funkcjonowaæ w ramach priorytetów i dzia³añ, wskazanych w Programie Opera-
cyjnym Infrastruktura i Œrodowisko (POIŒ).
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Uprzejmie informujê, ¿e zakresem wsparcia POIŒ (dla którego funkcjê Instytucji
Poœrednicz¹cej pe³ni Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomoco-
wych Ministerstwa Zdrowia) objête s¹ zak³ady opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadre-
gionalnym, dla których organem za³o¿ycielskim jest minister lub centralny organ
administracji rz¹dowej, publiczna uczelnia medyczna lub inna uczelnia medyczna pro-
wadz¹ca dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ i badawcz¹ w dziedzinie nauk medycznych lub ich
organy za³o¿ycielskie, z wyj¹tkiem zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego.

Priorytet XII Bezpieczeñstwo zdrowotne i poprawa efektywnoœci systemu ochrony
zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko sk³ada siê
z 2 dzia³añ, w tym z Dzia³ania 12.2 Inwestycje w infrastrukturê ochrony zdrowia o zna-
czeniu ponadregionalnym.

W ramach tego dzia³ania funkcjonuj¹ projekty konkursowe obejmuj¹ce:
1. Przebudowê, rozbudowê i remont obiektów zwi¹zanych z infrastruktur¹ ochrony

zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, w taki sposób, aby dostosowaæ je do wy-
mogów okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa. Minimalna wartoœæ
projektu wynosi 1 mln PLN.

2. Zakup aparatury obrazowej. Minimalna wartoœæ projektu wynosi 400 tys. PLN.
3. Zakup wyrobów medycznych s³u¿¹cych do diagnostyki lub terapii, z wy³¹czeniem

wyrobów i produktów jednorazowego u¿ytku, w tym dostosowanie stanu technicz-
nego istniej¹cej infrastruktury do u¿ytkowania zakupionych wyrobów. Minimal-
na wartoœæ projektu wynosi 400 tys. PLN.

Przedstawiaj¹c powy¿sze uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e w przypadku
wpisania siê wnioskowanego zadania inwestycyjnego lub jego elementów w ww. pro-
jekty, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mo¿e
z³o¿yæ wniosek (w IV kwartale br.) o dofinansowanie w ramach Priorytetu XII (Dzia³a-
nie 12.2).

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Mariola Dwornikowska
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie SK 7/06 – DzU nr 204, poz. 1482 – orzek³, i¿ art. 135 § 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych jest niezgodny
z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazany przepis traci
moc obowi¹zuj¹c¹ z up³ywem osiemnastu miesiêcy od dnia og³oszenia
wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, które to og³oszenie
nast¹pi³o w dniu 5 listopada 2007 r.

Na marginesie zauwa¿yæ nale¿y, i¿ Trybuna³ Konstytucyjny
w postanowieniu z dnia 30 paŸdziernika 2006 r. w sprawie S 3/06
sygnalizowa³ Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koniecznoœæ rozwa¿enia
podjêcia inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie unormowania systemu
powo³ywania osób sprawuj¹cych w³adzê s¹downicz¹ tak, aby zapewniæ
pe³n¹ realizacjê konstytucyjnych standardów prawa do s¹du.

W zwi¹zku z wyrokiem konieczne sta³o siê okreœlenie nowego modelu
powo³ania na stanowisko sêdziego. Rozwi¹zanie wskazanej kwestii ma na
celu – jak zosta³o to podkreœlone w uzasadnieniu – przygotowany przez
ministra sprawiedliwoœci i przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 5 sierpnia
2008 r. projekt ustawy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury.

Analiza projektu tej ustawy we wskazanym zakresie prowadzi do
wniosku, i¿ warunki mianowania na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego
zosta³y okreœlone odmiennie dla osób, które ukoñczy³y aplikacjê s¹dow¹
i z³o¿y³y egzamin sêdziowski na zasadach obowi¹zuj¹cych przed dniem
wejœcia w ¿ycie ustawy i po tym dniu.

Ze wzglêdu na to konieczna jest odpowiedŸ na pytanie: jakie wzglêdy
sta³y siê podstaw¹ odmiennego okreœlenia wskazanych warunków?

Podkreœlenia wymaga to, i¿ Krajowa Rada S¹downictwa, która w myœl
art. 186 ust. 1 Konstytucji RP stoi na stra¿y niezale¿noœci s¹dów
i niezawis³oœci sêdziów, w dniu 12 czerwca 2008 r. negatywnie zaopiniowa³a
projekt ustawy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury.

Z powa¿aniem
S³awomir Sadowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 13 sierpnia 2008 r., do którego za³¹czono oœwiadcze-

nie z³o¿one przez senatora S³awomira Sadowskiego, dotycz¹ce projektu ustawy o Kra-
jowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury oraz sytuacji aplikantów s¹dowych,
uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Projekt ustawy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury zmienia m.in. czêœæ
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.), przewiduj¹c nastêpuj¹ce, równorzêdne trakto-
wanie dróg dochodzenia do stanowisk sêdziowskich:

1) poprzezwykonywaniezawoduadwokata, radcyprawnego,notariusza lubprokuratora;
2) poprzez ukoñczenie aplikacji sêdziowskiej lub pracê w charakterze asesora pro-

kuratorskiego przez okres co najmniej trzech lat;
3) poprzez ukoñczenie aplikacji ogólnej, pracê na stanowisku referendarza s¹dowe-

go lub asystenta sêdziego przez okres, odpowiednio piêciu i szeœciu lat, oraz z³o¿e-
nie egzaminu sêdziowskiego.

Projekt zachowuje ponadto dotychczasow¹ zasadê, i¿ uprawnienie do ubiegania siê
o stanowisko sêdziego przys³uguje osobom maj¹cym tytu³ naukowy profesora albo sto-
pieñ naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Przedstawiony powy¿ej model dostêpu do stanowiska sêdziego s¹du rejonowego
jest œciœle powierzany z nowym systemem szkolenia wstêpnego, wprowadzaj¹cym apli-
kacjê ogóln¹ oraz aplikacjê sêdziowsk¹ (w odró¿nieniu od dotychczasowej aplikacji
s¹dowej), obejmuj¹c¹ – poza 30-miesiêcznym okresem zajêæ szkoleniowych i praktycz-
nych, 24-miesiêczny sta¿ na stanowisku asystenta sêdziego, a nastêpnie referendarza
s¹dowego.

Maj¹c na uwadze zak³adany termin wejœcia w ¿ycie projektowanych przepisów, ab-
solwenci aplikacji sêdziowskiej (aplikacji prowadzonej wed³ug nowych zasad) bêd¹
ubiegaæ siê o powo³anie na stanowisko sêdziego pocz¹wszy od roku 2013. Do tego cza-
su o powo³anie na stanowiska sêdziowskie bêd¹ mog³y staraæ siê osoby, które:

1) spe³niaj¹ wymogi okreœlone w art. 61 § 1 pkt 1–6 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych (w nowym brzmieniu) – tj. posiadaj¹ obywatelstwo polskie i korzy-
staj¹ z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich, s¹ nieskazitelnego charakteru,
ukoñczy³y wy¿sze studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska³y tytu³
zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej, s¹ zdolne, ze wzglêdu na stan zdrowia, do pe³nienia obowi¹zków sêdzie-
go, ukoñczy³y 29 lat, z³o¿y³y egzamin sêdziowski lub prokuratorski – i pracowa³y
w charakterze asesora s¹dowego przez okres co najmniej trzech lat (z zastrze¿e-
niem wyj¹tku, o którym bêdzie mowa poni¿ej);

2) spe³niaj¹ wymogi okreœlone w art. 61 § 1 pkt 1–5 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych (w nowym brzmieniu), ukoñczy³y aplikacjê s¹dow¹ i z³o¿y³y egza-
min sêdziowski na dotychczasowych zasadach, po czym zajmowa³y stanowisko
referendarza s¹dowego przez okres co najmniej trzech lat lub asystenta sêdziego
przez okres co najmniej czterech lat (w pe³nym wymiarze czasu pracy);

3) nie ukoñczy³y aplikacji s¹dowej lub prokuratorskiej, ani aplikacji wymienionej
w art. 149 § 1 pkt 5 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (w nowym
brzmieniu) – tj. aplikacji ogólnej – niemniej spe³niaj¹ wymogi okreœlone w art. 61
§ 1 pkt 1–6 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (w nowym brzmieniu)
i pracowa³y w charakterze referendarza s¹dowego przez okres co najmniej szeœciu
lat lub asystenta sêdziego przez okres co najmniej siedmiu lat.
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W przypadku osób mianowanych na stanowisko asesora s¹dowego przed dniem
opublikowania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 24 paŸdziernika 2007 r.
(SK 7/06), tj. przed dniem 5 listopada 2007 r., w którym Trybuna³ uzna³ powierzenie
asesorom s¹dowym sprawowania wymiaru sprawiedliwoœci za sprzeczne z normami
Konstytucji RP, projekt zak³ada skrócenie okresu asesury, niezbêdnego do ubiegania
siê o powo³anie na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego, do jednego roku oraz obni¿e-
nie wieku kandydatów do 28 lat.

Ponadto, projekt ustawy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury przewiduje,
¿e asesorzy, w stosunku do których usta³o powierzenie pe³nienia czynnoœci sêdziow-
skich (co ma nast¹piæ z dniem 5 maja 2009 r.), wykonywaæ bêd¹ czynnoœci referenda-
rzy s¹dowych (w s¹dach powszechnych) lub czynnoœci sekretarsko-administracyjne
(w s¹dach wojskowych) oraz zachowaj¹ dotychczasowe uprawnienia pracownicze,
uprawnienia w zakresie wynagradzania. Ponadto, Minister Sprawiedliwoœci bêdzie
móg³ rozwi¹zaæ stosunek pracy z asesorem s¹dowym po uprzednim wypowiedzeniu za
zgod¹ kolegium s¹du okrêgowego.

Projektowane przepisy przewiduj¹ równie¿, ¿e o stanowiska referendarzy s¹dowych
lub asystentów sêdziów bêd¹ mog³y ubiegaæ siê tak¿e osoby, które na dotychczaso-
wych zasadach ukoñczy³y aplikacjê s¹dow¹, prokuratorsk¹ lub referendarsk¹ i zda³y
odpowiedni egzamin.

Nadto, zak³ada siê, ¿e obecnie prowadzone szkolenia aplikantów s¹dowych, proku-
ratorskich i referendarskich bêd¹ kontynuowane do czasu ich zakoñczenia na dotych-
czasowych zasadach. Na dotychczasowych zasadach zostan¹ tak¿e przeprowadzone
w³aœciwe egzaminy.

Jak zatem wynika z powy¿szego, interesy osób, które ukoñcz¹ aplikacjê s¹dow¹
i z³o¿¹ egzamin sêdziowski na dotychczasowych zasadach, zosta³y dobrze zabezpieczo-
ne. W szczególnoœci osoby, które nie bêd¹ mog³y legitymowaæ siê przynajmniej rokiem
pe³nienia czynnoœci s³u¿bowych na stanowisku asesora s¹dowego, bêd¹ mia³y inne
mo¿liwoœci zdobycia odpowiedniej praktyki, a w konsekwencji ubiegania siê o powo³a-
nie na stanowisko sêdziego s¹du rejonowego. Zauwa¿yæ przy tym nale¿y, i¿ aktualny
stan prawny w zakresie kryteriów wymaganych od kandydatów na stanowisko sêdzie-
go, wyklucza powo³anie na to stanowisko osoby bezpoœrednio po ukoñczeniu aplikacji
s¹dowej i zdaniu egzaminu sêdziowskiego. W wiêkszoœci przypadków taki kandydat
nie bêdzie spe³nia³ – z oczywistych wzglêdów – kryterium wieku. W projekcie ustawy
o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury uczyniono wprawdzie wyj¹tek, obni¿aj¹c
o rok – dla ju¿ mianowanych asesorów s¹dowych – ustawowo okreœlony wiek wymaga-
ny do zajmowania stanowiska sêdziego, niemniej dalsze obni¿enie tego wieku, z oczy-
wist¹ konsekwencj¹ polegaj¹c¹ na pozbawieniu tych osób waloru chocia¿by rocznej
praktyki zawodowej, wydaje siê niecelowe z punktu widzenia dobra wymiaru spra-
wiedliwoœci.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ kszta³cenie aplikantów wed³ug przepisów projekto-
wanej ustawy bêdzie przebiega³o na nowych, ca³kowicie odmiennych od dotychczaso-
wych zasadach, bêdzie bardziej intensywne, a ponadto – z uwagi na scentralizowanie
bêdzie wymaga³o od przysz³ych aplikantów zwiêkszonego wysi³ku. Wprowadzenie no-
wych zasad i programów szkolenia powoduje, i¿ nie mo¿na traktowaæ jednakowo apli-
kacji odbywanej na dotychczasowych zasadach oraz aplikacji przewidzianej
w projekcie ustawy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury. Z tych równie¿ po-
wodów nie nale¿y tak¿e dokonywaæ porównania i ujednolicaæ drogi dojœcia do zawodu
sêdziego.

Dalej zauwa¿yæ nale¿y, i¿ wprowadzenie zasady, zgodnie z któr¹ dotychczasowi
aplikanci bêd¹ musieli przepracowaæ 3 lata na stanowisku referendarza s¹dowego lub
4 lata na stanowisku asystenta sêdziego, jest rozwi¹zaniem zrównuj¹cym prawa osób,
które zda³y egzamin sêdziowski przed wejœciem w ¿ycie projektowanej ustawy o Krajo-
wej Szkole S¹downictwa i Prokuratury, oraz osób, które nie odby³y aplikacji s¹dowej,
ale by³y zatrudnione na stanowisku referendarza s¹dowego lub asystenta sêdziego.
Wskazane grupy osób znajduj¹ siê w podobnej sytuacji – wprawdzie aplikanci uczestni-
czyli w szkoleniu, zaœ osoby z drugiej grupy nabywa³y doœwiadczenie wykonuj¹c na co
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dzieñ pracê w s¹dzie, niemniej jednak przedstawiciele obu grup maj¹ obowi¹zek zdaæ
egzamin sêdziowski, by móc ubiegaæ siê o stanowisko sêdziego.

Na zakoñczenie wskazaæ nale¿y, i¿ konicznoœæ zmian w modelu aplikacji i zasadach
dojœcia do zawodu sêdziego spowodowana zosta³a przywo³anym wczeœniej orzeczeniem
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 24 paŸdziernika 2007 r. Dotychczasowy system na-
boru na stanowiska sêdziów s¹dów rejonowych opiera³ siê na specjalistycznej aplikacji
oraz asesurze po³¹czonej z powierzeniem na czas oznaczony pe³nienia czynnoœci sê-
dziowskich i zakoñczonej ocen¹ pracy. Wskazane orzeczenie Trybuna³u Konstytucyj-
nego spowodowa³o, i¿ niezbêdne sta³o siê dokonanie daleko id¹cych modyfikacji zasad
dostêpu do stanowisk sêdziowskich oraz opracowanie innego ni¿ asesura modelu we-
ryfikacji umiejêtnoœci praktycznych i predyspozycji osób kandyduj¹cych na stanowis-
ka sêdziowskie. Rezygnacja ze swoistego okresu próby, jaki stanowi³a asesura,
powoduje koniecznoœæ zagwarantowania odpowiedniego poziomu szkolenia kandyda-
tów na stanowiska sêdziowskie, co wymaga zmian dotychczasowego kszta³tu aplikacji.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwoœci, nowy model dostêpu do stanowisk sê-
dziowskich, oparty na równorzêdnym traktowaniu trzech dróg dojœcia do stanowiska
sêdziego, tj.: z innych zawodów prawniczych, poprzez aplikacjê prowadzon¹ przez Kra-
jow¹ Szko³ê S¹downictwa i Prokuratury oraz poprzez praktykê na stanowisku asysten-
ta sêdziego lub referendarza s¹dowego, przyczyni siê do usprawnienia warsztatu pracy
sêdziego oraz bêdzie mia³ pozytywny wp³yw na poziom orzecznictwa.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zakoñczy³ siê proces formalnych konsultacji spo³ecznych dla projektu

„Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego Via
Baltica (Warszawa–Budzisko) Czêœæ I: Korytarz Drogowy”. Konsultacje
prowadzi³a firma Scott Wilson Ltd., dzia³aj¹c w imieniu Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Przeprowadzone analizy wskazuj¹
jednoznacznie, i¿ najbardziej korzystny jest wariant 42 prowadz¹cy
z Budziska do Suwa³k, E³ku, Grajewa, £om¿y, Ostrowi Mazowieckiej
i Warszawy. Wariant ten uzyska³ najlepsze wyniki w kryteriach ocen, jakim
poddawane by³y wszystkie planowane warianty przebiegu. Najlepsze
wyniki wymieniony wariant 42 uzyska³ w ocenach sieciowej i ruchowej.
W ocenie efektywnoœci ekonomicznej znalaz³ siê na drugim miejscu.

Równie¿ ze wzglêdu na kryteria ekologiczne za najmniej konfliktowy
uznano wariant 42. Pozwala on na ominiêcie obszarów chronionych
w pó³nocno-wschodniej Polsce (Dolina Rospudy, Puszcza Augustowska
i Knyszyñska, Dolina Biebrzy).

W zwi¹zku z tym zasadne jest poparcie tego wariantu trasy. Przyczyni
siê to do rozwoju gospodarczego wschodniej czêœci Warmii i Mazur. Nasz re-
gion nie posiada dobrego po³¹czenia z centraln¹ Polsk¹ i Litw¹, a istniej¹cy
stan infrastruktury drogowej jest z³y. Utrudnia to sprawn¹ i szybk¹
komunikacjê, co ma wp³yw na bezpieczeñstwo w ruchu drogowym.

Bardzo wa¿ny jest równie¿ fakt, i¿ przebieg drogi w wariancie 42 omija
bezcenne przyrodniczo obszary Natury 2000.

Proszê Pani¹ Minister o poparcie wspomnianego wariantu trasy.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Sadowski

Stanowisko

Warszawa, 11.09.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do z³o¿onego oœwiadczenia przez pana Senatora S³awomira Sadow-

skiego, do³¹czonego do pisma Pana Marsza³ka z dnia 18 sierpnia br. (znak:
BPS/DSK-043-782/08) w sprawie projektu pn. „Via Baltica (Warszawa–Budzisko),
czêœæ I – Korytarz Drogowy”, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przed³u¿enie terminu
udzielenia odpowiedzi dotycz¹cej powy¿szej kwestii.

Uprzejmie informujê, i¿ powodem opóŸnienia w udzieleniu odpowiedzi w terminie
jest koniecznoœæ przeprowadzenia niezbêdnych uzgodnieñ miêdzyresortowych z Mini-
sterstwem Infrastruktury. Pragnê zaznaczyæ, i¿ po uzyskaniu od resortu infrastruktu-
ry kompleksowych informacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udzieli odpowiedzi
w trybie natychmiastowym.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Krzysztof Hetman
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ

Warszawa, 24 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one w dniu 7 sierpnia br. przez pana Senatora

S³awomira Sadowskiego, które dotyczy poparcia inwestycji pn. „Europejski Korytarz
Transportowy – Via Baltica (Warszawa–Budzisko), czêœæ I”, prezentujê poni¿ej nastê-
puj¹ce wyjaœnienie.

Uprzejmie informujê, ¿e wariant 42, który zosta³ przyjêty jako najbardziej optymal-
ne rozwi¹zanie dla przebiegu szlaku „Via Baltica”, jest rezultatem konsultacji przepro-
wadzonych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Pomimo tego faktu, istniej¹cy obecnie uk³ad Trans-Europejskiej Sieci Transporto-
wej (TEN-T), który pokrywa siê z drog¹ krajow¹ nr S-8 jest zwi¹zany z realizacj¹ innej
koncepcji zapewnienia odpowiednich warunków tranzytowych na osi pó³noc–po³udnie
w postaci szlaku „Via Carpatia” ³¹cz¹cego Litwê z Polsk¹, S³owacj¹, Wêgrami, Rumuni¹
i Bu³gari¹.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, oficjalne zdefiniowane przebiegu szlaku „Via Baltica”
mo¿e jedynie wi¹zaæ siê z zapewnieniem odpowiedniej noœnoœci o parametrach 11,5 to-
ny na oœ celem umo¿liwienia ciê¿kiego towarowego ruchu tranzytowego oraz z wpisa-
niem do sieci TEN-T ca³ego odcinka wed³ug proponowanego wariantu 42 przy za³o¿eniu
zachowania dotychczasowego przebiegu odcinka sieci TEN-T na obszarze województwa
podlaskiego.

W zwi¹zku z powy¿szym, kwestia ta bêdzie jeszcze przedmiotem analiz przeprowa-
dzanych przez Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowuje stosown¹ aplikacjê dla
Komisji Europejskiej w postaci stanowiska strony polskiej w sprawie modyfikacji sieci
TEN-T.

Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister o przyspieszenie terminu wydania

œwiadectw dojrza³oœci dla uczniów, którym uda siê zdaæ egzamin
poprawkowy. Problem tego terminu jest bardzo powa¿ny, poniewa¿
poprawka z matury zosta³a wyznaczona na 26 sierpnia. Uczelnie publiczne
koñcz¹ rekrutacjê 15 wrzeœnia i dopiero 22 wrzeœnia 2008 r. uczniowie,
którym uda siê zdaæ egzamin poprawkowy, dostan¹ œwiadectwa. Z tego
wynika, ¿e maturzystom, którzy zdadz¹ egzamin poprawkowy, w zasadzie
zostan¹ do wyboru tylko szko³y prywatne, gdzie czesne jest wysokie.
Skutkuje to tym, ¿e znaczna czêœæ maturzystów bêdzie mia³a roczn¹ przerwê
w nauce ze wzglêdu na op³aty b¹dŸ chêæ studiowania na uczelni publicznej
na ulubionym kierunku studiów.

Z dostêpnych danych wynika, ¿e do egzaminu poprawkowego przyst¹pi
oko³o piêædziesiêciu tysiêcy maturzystów. Zak³adam, ¿e wiêkszoœæ
zdaj¹cych uzyska wymagane ponad 30% punktów.

Uwa¿am, ¿e jest jeszcze czas na to, by naprawiæ brak
zsynchronizowania terminów, szczególnie terminu wydania œwiadectw
maturalnych. Uwa¿am tak¿e, ¿e okrêgowe komisje egzaminacyjne s¹
w stanie wczeœniej sprawdziæ, zweryfikowaæ i wydrukowaæ œwiadectwa.
Warto te¿ zastanowiæ siê nad przesuniêciem terminu rekrutacji na uczelnie
publiczne.

W imieniu m³odych ludzi, którym nie powiod³o siê na tegorocznej maturze,
a teraz musz¹ p³aciæ drugi raz za b³êdy innych, proszê Pani¹ Minister
o interwencjê w przedstawionej sprawie.

Z szacunkiem
S³awomir Sadowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.08.27

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane pismem BPS/DSK-043-810/08 z dnia 13 sierpnia

2008 roku oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora S³awomira Sadowskiego w spra-
wie terminu wydawania œwiadectw dojrza³oœci uprzejmie wyjaœniam, ¿e dziêki przy-
spieszeniu prac przez okrêgowe komisje egzaminacyjne wydanie wyników i œwiadectw
nast¹pi w dniu 15 wrzeœnia 2008 roku.

Termin og³aszania wyników dla zdaj¹cych, którzy nie zdali egzaminu wy³¹cznie
z jednego przedmiotu i przyst¹pili ponownie do egzaminu maturalnego 26 sierpnia
2008 roku jest uwarunkowany przyjêtym rok temu harmonogramem tegorocznych eg-
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zaminów maturalnych oraz procedurami oceniania arkuszy egzaminacyjnych. Po eg-
zaminach grupy ekspertów przedmiotowych uszczegó³awiaj¹ schematy oceniania
prac, a nastêpnie szkol¹ egzaminatorów. Egzaminatorami s¹ nauczyciele. W zwi¹zku
z pocz¹tkiem roku szkolnego znaczna grupa egzaminatorów nie jest w stanie podj¹æ
pracy przy sprawdzaniu arkuszy egzaminacyjnych, a sprawdzanie mo¿e odbywaæ siê
tylko w weekendy. Wyd³u¿a to czas sprawdzania prac egzaminacyjnych. Po sprawdze-
niu musi nast¹piæ wprowadzenie wyników do systemu komputerowego i ich staranna
weryfikacja, a tak¿e wydrukowanie œwiadectw.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
Na dy¿ur senatorski zg³osi³ siê m¹¿ pani Wandy Szurka³o, zamieszka³ej

4, 1e Rousseau de la Goutte, 90200 Lepuix-Gy Francja, który przedstawi³
sprawê stosowania mniej korzystnych przepisów unijnych przez Polskê
wobec osób, które uprawnienia emerytalne uzyska³y na podstawie sta¿u
pracy w Polsce i we Francji. Te przepisy nie powinny byæ stosowane wobec
tych pañstw, które s¹ zwi¹zane umowami miêdzynarodowymi. Konwencja
polsko-francuska z 1948 r. z modyfikacjami jest korzystniejsza dla
zainteresowanych emigrantów, w tym dla p. Szurka³o, dlatego zwracam siê
do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie, czy w³aœciwe jest postêpowanie
ZUS jako instytucji naliczaj¹cej, nieuwzglêdniaj¹ce obowi¹zywania umowy
polsko-francuskiej.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Sidorowicz

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 19 wrzeœnia 2008 r.

Pani Jolanta Fedak
Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister,
w za³¹czeniu przekazujê pismo z dnia 13 sierpnia br. (BPS/DSK-043-814/08) do-

tycz¹ce oœwiadczenia Pana Senatora W³adys³awa Sidorowicza w sprawie stosowania
mniej korzystnych przepisów unijnych przez Polskê wobec osób, które uprawnienia
emerytalne uzyska³y na podstawie sta¿u pracy w Polsce i we Francji, a które zosta³o
przekazane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast kwestie stanowi¹ce
przedmiot oœwiadczenia znajduj¹ siê w kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SOCJALNEJ

Warszawa, 7 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na, otrzymane za poœrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych, wy-

st¹pienie z dnia 13 sierpnia br. znak BPS/DSK-043-814/08, z za³¹czonym oœwiadcze-
niem Pana Senatora W³adys³awa Sidorowicza z dnia 7 sierpnia br., w sprawie
postêpowania ZUS nieuwzglêdniaj¹cego obowi¹zywania umowy polsko-francuskiej
wobec osób posiadaj¹cych uprawnienia emerytalne na podstawie sta¿u pracy w Polsce
i we Francji, pragnê uprzejmie wyjaœniæ:

Przed przyst¹pieniem do Unii Europejskiej miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Re-
publik¹ Francusk¹, w obszarze zabezpieczenia spo³ecznego, obowi¹zywa³y postano-
wienia Konwencji Generalnej z dnia 9.06.1948 r. pomiêdzy Polsk¹ a Francj¹
o zabezpieczeniu spo³ecznym. Od dnia 1 maja 2004 r., m.in. w stosunkach
polsko-francuskich, obowi¹zuj¹ postanowienia rozporz¹dzenia Rady (EWG)
nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia
spo³ecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczaj¹cych siê we Wspól-
nocie, które zast¹pi³y postanowienia wspomnianej wy¿ej Konwencji (art. 6 oraz art. 7
ust. 2 lit. c rozporz¹dzenia 1408/71 oraz za³¹cznik III).

Jednak¿e, zgodnie z celami zapisanymi w Traktacie o EWG, a tak¿e utrwalonym
orzecznictwem ETS (m.in. orzeczenie nr C-227/89 Rönfeldt) pracownicy, którzy sko-
rzystali ze swobody przemieszczania siê, nie mog¹ utraciæ korzyœci z zabezpieczenia
spo³ecznego, po wejœciu w ¿ycie rozporz¹dzenia, które przys³ugiwa³yby im zgodnie
z postanowieniami dwustronnej Konwencji.

Co oznacza, ¿e w stosunku do osób, które przed wejœciem w ¿ycie przepisów wspól-
notowych skorzysta³y ze swobody przemieszczania siê miêdzy Polsk¹ a Francj¹ (posia-
daj¹cych w obu pañstwach okresy ubezpieczenia), nadal maj¹ zastosowanie
postanowienia tej Konwencji, o ile œwiadczenia przyznane na tej podstawie bêd¹ dla
nich korzystniejsze.

Trzeba zaznaczyæ, ¿e zarówno ww. przepisy wspólnotowe, jak i polsko-francuska
Konwencja, przewiduj¹ ustalanie prawa do emerytury i jej wysokoœci wed³ug takich
samych zasad.

W przypadku, gdy osoba posiada okresy ubezpieczenia w Polsce i we Francji:
– prawo do emerytury jest ustalane z zastosowaniem przepisów wspólnotowych (Kon-

wencji) na podstawie zsumowanych okresów w obu pañstwach, je¿eli w jednym z nich,
lub w obu, okres ubezpieczenia jest zbyt krótki; ka¿de pañstwo ustala wysokoœæ emerytu-
ry proporcjonalnie do swoich okresów ubezpieczenia (emerytura proporcjonalna),

– prawo do emerytury jest ustalane wy³¹cznie na podstawie okresu ubezpieczenia
w jednym pañstwie (je¿eli jest on wystarczaj¹cy zgodnie z prawem krajowym), w opar-
ciu o przepisy tego pañstwa; pañstwo to ustala emeryturê w wysokoœci wynikaj¹cej
z przepisów krajowych (emerytura pe³na).

Wysokoœæ emerytury ustalana jest w dwóch wariantach i wyp³acane jest œwiadcze-
nie korzystniejsze.

Polsk¹ instytucj¹ w³aœciw¹ w zakresie przyznawania emerytur za polskie i francus-
kie okresy ubezpieczenia jest I Oddzia³ ZUS w Warszawie – Centralne Biuro Obs³ugi
Umów Miêdzynarodowych, który realizuje zarówno ww. przepisy wspólnotowe, jak
i polsko-francusk¹ Konwencjê.

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych – Departament Rent Zagranicznych, wykonuj¹cy
nadzór w ramach funkcji instytucji ³¹cznikowej, potwierdzi³ ¿e powy¿sze zasady zosta-
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³y równie¿ zastosowane w przypadku rozpatrywania wniosku o emeryturê Pani Wandy
Szurka³o, posiadaj¹cej okresy ubezpieczenia w Polsce i we Francji.

Wysokoœæ emerytury Pani Szurka³o tak¿e zosta³a ustalona w dwóch wariantach
(z zastosowaniem artyku³u 46 rozporz¹dzenia 1408/71, a tak¿e zmodyfikowanego ar-
tyku³u 13 Konwencji Generalnej):

– na podstawie zsumowanych okresów ubezpieczenia w Polsce i we Francji (emery-
tura proporcjonalna),

– na podstawie wy³¹cznie polskich okresów ubezpieczenia (emerytura pe³na).
Z uwagi na to, ¿e emerytura pe³na jest wy¿sza od emerytury proporcjonalnej, ZUS

podj¹³ wyp³atê emerytury pe³nej.
Oznacza to, ¿e sprawa Pani Wandy Szurka³o zosta³a za³atwiona prawid³owo, zgod-

nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e Pani Wanda Szurka³o nie zwraca³a siê do ZUS o ustalenie

œwiadczenia na podstawie polsko-francuskiej Konwencji, nie wskazywa³a te¿ na czym
mia³aby polegaæ ewentualna korzyœæ wynikaj¹ca z zastosowania tej Konwencji, nie wy-
nika to tak¿e z oœwiadczenia Pana Senatora W³adys³awa Sidorowicza.

Pragnê Pana Marsza³ka zapewniæ, ¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej, jako w³a-
dza w³aœciwa, w ramach nadzoru merytorycznego nad realizacj¹ prawa wspólnotowego
i umów dwustronnych przez polskie instytucje zabezpieczenia spo³ecznego czuwa nad
jednolitym i prawid³owym stosowaniem tych przepisów, wspieraj¹c instytucje w zakre-
sie interpretacji przepisów krajowych a tak¿e przepisów miêdzynarodowych.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
W oœwiadczeniu z³o¿onym w dniu 5 czerwca 2008 r. podnios³em

niezwykle wa¿n¹, jak siê okazuje, sprawê dotycz¹c¹ oœwiadczeñ
maj¹tkowych sk³adanych przez osoby publiczne. Tak jak przewidywa³em,
w zakresie oœwiadczeñ maj¹tkowych panuje po prostu ba³agan. Sprawê tê
reguluje, jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na moje
oœwiadczenie, co najmniej osiem ustaw, przy czym ka¿da z nich mo¿e
w odmienny sposób regulowaæ zakres sk³adanych oœwiadczeñ!
W konsekwencji na przyk³ad pos³owie, senatorowie, radni, pracownicy
samorz¹dowi musz¹ okreœlaæ nie tylko iloœæ, ale i wartoœæ swojego maj¹tku,
bior¹c za to pe³n¹ odpowiedzialnoœæ wynikaj¹c¹ z przepisów karnych,
a kontroluj¹cy nasze oœwiadczenia maj¹tkowe pracownicy urzêdów kontroli
skarbowych czy nawet wiceminister odpowiedzialny za pracê tych urzêdów
nie musz¹ wyceniaæ swojego maj¹tku i jedynie wskazuj¹, jaki maj¹tek
posiadaj¹.

Panie Marsza³ku! Po przedstawieniu tej sprawy proszê o rozwa¿enie
przygotowania przez nasz¹ Izbê nowelizacji ustaw w zakresie sk³adanych
oœwiadczeñ maj¹tkowych, bo jest dla mnie oczywiste, ¿e wzory tych
oœwiadczeñ winny byæ jednolite. Tak wiêc albo wszyscy sk³adamy
oœwiadczenia maj¹tkowe z wycen¹ posiadanych nieruchomoœci, albo
wszyscy sk³adamy jedynie oœwiadczenia o posiadanym maj¹tku, bez
koniecznoœci jego wyceniania.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 listopada 2008 r.

Szanowny Pan
Tadeusz Skorupa
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora na 17. posiedzeniu Se-

natu w dniu 7 sierpnia 2008 r. dotycz¹ce nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu
pos³a i senatora a wraz z ni¹ wszystkich innych przepisów, które wprowadzi³y oœwiad-
czenia maj¹tkowe sk³adane przez osoby publiczne do naszego systemu prawnego, na-
le¿y uznaæ, ¿e jedynym sposobem na rozwianie w¹tpliwoœci podniesionych przez Pana
Senatora, jest przygotowanie przez ustawodawcê zmian we w³aœciwych ustawach.

Pañski postulat ujednolicenia wzorów oœwiadczeñ maj¹tkowych sk³adanych przez
osoby publiczne wydaje siê s³uszny i po doprecyzowaniu uwzglêdniaj¹cym realia go-
spodarcze powinien znaleŸæ odzwierciedlenie w inicjatywie ustawodawczej.

Informujê, ¿e oœwiadczenie Pana Senatora przekaza³em do Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, która kilkakrotnie wskazywa³a na potrzebê nowelizacji
art. 35 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora oraz za³¹cznika do tej ustawy
w zwi¹zku z prowadzonymi analizami oœwiadczeñ maj¹tkowych senatorów.

Z powa¿aniem
Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

30 maja 2008 r. w „Naszym Dzienniku” ukaza³a siê informacja na temat
nadzwyczajnego niedzielnego wyjazdu w³adz Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej do oddalonej od Warszawy
o ponad 300 km miejscowoœci Tuchów na spotkanie z nowym prowincja³em
redemptorystów ojcem Ryszardem Bo¿kiem.

Proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
– czy faktycznie w³adze Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej odby³y wizytê u prowincja³a redemptorystów
w Tuchowie,

– kto z w³adz i pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej uczestniczy³ w spotkaniu,

– czy by³ to wyjazd s³u¿bowy i kto pokry³ koszty wyjazdu w³adz
funduszu,

– kto podpisa³ delegacjê na wyjazd,
– kto by³ inicjatorem niedzielnego wyjazdu, kto z kierownictwa

Ministerstwa Œrodowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej by³ pomys³odawc¹ tego wyjazdu,

– czego dotyczy³a rozmowa kierownictwa NFOŒiGW z ojcem
prowincja³em,

– czy zosta³o sporz¹dzone pisemne sprawozdanie z tego wyjazdu,
– w jakim trybie i na jakiej podstawie zosta³a rozwi¹zana umowa

o dofinansowanie badañ geotermalnych oraz kto z w³adz funduszu podpisa³
wypowiedzenie umowy?

Z powa¿aniem
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie skierowane do Ministra Œrodowiska informujê, ¿e

w praktyce Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej wizyty
u beneficjentów s¹ jednym z elementów wspó³pracy i nie s¹ czymœ wyj¹tkowym.

W tym konkretnym przypadku, ze wzglêdu na wagê i znaczenie zagadnienia dla
NFOŒiGW oraz dostrze¿one b³êdy w procedowaniu i wynikaj¹ce z tego ryzyko, wizytê
u Ojca Prowincja³a Zgromadzenia Redemptorystów z³o¿y³ Prezes Zarz¹du – Jan R¹czka
oraz Zastêpca Prezesa – Ma³gorzata Skucha. Termin wizyty zosta³ uzgodniony z Ojcem
Prowincja³em. Celem spotkania by³o poznanie stanowiska nowego Prowincja³a w spra-
wie Lux Veritatis oraz próba polubownego rozwi¹zania problemów.

Wyjazd nie by³ inspirowany przez jak¹kolwiek instytucjê zewnêtrzn¹, zrodzi³ siê, na
skutek analizy projektu, który stal siê obiektem zainteresowania mediów i spo³eczeñ-
stwa.
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Tak przygotowanie, rozliczenie wyjazdu, jak i dokumentowanie wyniku tej wizyty
odby³o siê z zachowaniem wewnêtrznych regulacji. Instrukcja „Postêpowanie przy po-
dró¿ach s³u¿bowych na obszarze kraju oraz granicami kraju cz³onków Zarz¹du i pra-
cowników Biura Narodowego Funduszu” reguluje szczegó³owo tryb postêpowania.
Prezes Zarz¹du Jan R¹czka sporz¹dzi³ s³u¿bow¹ notatkê z tego spotkania.

Ponadto pragnê zapewniæ, ¿e rozwi¹zanie przedmiotowej umowy nast¹pi³o zgodnie
z procedurami NF a oœwiadczenie NF w tym zakresie zosta³o z³o¿one zgodnie z ustawo-
w¹ reprezentacj¹.

Zarz¹d Narodowego Funduszu w dniu 26.05.2008 r., stosownie do art. 94 KC,
uzna³ Aneks nr 1/300/2007 do Umowy dotacji nr 91/2007/Wn-01/Fg-hg-DN/D
z dnia 29.06.2008 r. na realizacjê przedsiêwziêcia Prace geologiczne dla poszukiwa-

nia i wstêpnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych z utwo-

rów wapienia muszlowego lub liasu w Toruniu wraz z okreœleniem warunków

hydrogeologicznych w zwi¹zku z wt³aczaniem wód do górotworu w interwale

utworów wapienia muszlowego lub liasu w Toruniu – otwór TG1 za niewa¿ny
w ca³oœci, ze wzglêdu na niewa¿noœæ, zastrze¿onego w art. 10 pkt 1 Aneksu, warunku
zawieszaj¹cego. Skutkiem uznania przedmiotowego Aneksu za niewa¿ny, Strony
zwi¹zane by³y postanowieniami Umowy dotacji, w treœci sprzed zawarcia Aneksu.

W konsekwencji powy¿szego, Zarz¹d NFOŒiGW podj¹³ decyzjê w przedmiocie wy-
powiedzenia rzeczonej Umowy w oparciu o niewywi¹zywanie siê Fundacji „Lux Verita-
tis” z obowi¹zków z niej wynikaj¹cych, tj.:

1) nierozpoczêcie i nierealizowanie przedsiêwziêcia w terminach umownych (§ 6
ust. 1 pkt 2 Umowy, tj.: je¿eli Dotowany, lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu, nie
realizuje przedsiêwziêcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym sta-
nowi¹cym za³¹cznik nr 1 do umowy) oraz

2) niedope³nienie obowi¹zków okreœlonych w § 6 ust. 1 pkt 5 Umowy, tj.: nieudostêp-
nianie dokumentów i nieudzielanie wyjaœnieñ.

Przedmiotowa Umowa zosta³a rozwi¹zana w trybie wypowiedzenia, przeprowadzo-
nego zgodnie z wewnêtrzn¹ procedur¹ NFOŒiGW okreœlon¹ w Podrêczniku procedur
dofinansowania przedsiêwziêcia ze œrodków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

Pismo zawieraj¹ce oœwiadczenie Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w zakresie wypowiedzenia Umowy zosta³o podpisane przez Prezesa
Zarz¹du NFOŒiGW Pana Jana R¹czkê oraz Zastêpcê Prezesa Zarz¹du NFOŒiGW Pani¹
Ma³gorzatê Skuchê.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W styczniu bie¿¹cego roku podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska Andrzej Markowiak z³o¿y³ na rêce prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska rezygnacjê z zajmowanego stanowiska. Dymisja zosta³a
przyjêta. Jako przyczynê swojej decyzji pan Andrzej Markowiak poda³
wzglêdy osobiste, jednak media donosi³y, i¿ powodem dymisji by³y tak
zwane problemy lustracyjne.

Do zakresu dzia³ania ministra Andrzeja Markowiaka nale¿a³y sprawy
ochrony klimatu, w tym priorytetowe dla polskiej gospodarki sprawy
dotycz¹ce rozdzia³u uprawnieñ do emisji CO2 pomiêdzy polskie
przedsiêbiorstwa. W chwili obecnej w tak istotnych sprawach z punktu
widzenia gospodarki i œrodowiska istnieje ogromny chaos, gdy¿ w resorcie
œrodowiska nie ma w najwy¿szym kierownictwie osoby, która w sposób
kompetentny i rzetelny – tak jak czyni³ to minister Markowiak – zajmowa³aby
siê tymi sprawami. Œwiadcz¹ o tym liczne doniesienia mediów oraz
wyst¹pienia przedstawicieli Ministerstwa Œrodowiska w parlamencie.

Zdumiewaj¹cy jest tak¿e fakt, ¿e do chwili obecnej rz¹d RP nie mo¿e
poradziæ sobie z projektem nowego rozporz¹dzenia w sprawie Krajowego
Planu Rozdzia³u Uprawnieñ. Powszechnie wiadomo, ¿e wielu
przedsiêbiorców ma powa¿ny problem zwi¹zany z brakiem mo¿liwoœci
utrzymywania bezpoœrednich kontaktów w sprawie rozdzia³u uprawnieñ do
emisji z w³adzami resortu œrodowiska.

Sprawa ta jest niezwykle istotna, poniewa¿ rozdzia³ uprawnieñ
pomiêdzy polskie przedsiêbiorstwa budzi wiele kontrowersji z powodu
niedostatecznej liczby uprawnieñ przyznanych Polsce przez Komisjê
Europejsk¹. Brak odpowiedniej liczby uprawnieñ do emisji CO2 spowodowaæ
mo¿e obni¿enie wzrostu gospodarczego, zwiêkszenie bezrobocia
i zmniejszenie konkurencyjnoœci polskiej gospodarki na okres wielu lat. Z tego
powodu decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie zosta³a zaskar¿ona przez
rz¹d RP kierowany przez pana premiera Jaros³awa Kaczyñskiego do S¹du
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich.

Wobec takiej perspektywy brak informacji o osobie z kierownictwa
resortu odpowiedzialnej za wy¿ej wymienione sprawy œwiadczy
o lekcewa¿¹cym traktowaniu przez obecny rz¹d spraw dotycz¹cych polskich
przedsiêbiorców, a tak¿e ca³ej sfery zwi¹zanej ze zmianami klimatu
i handlem emisjami. Jest to tak¿e bardzo niepokoj¹ce w kontekœcie
organizacji przez Polskê wielkiego wydarzenia na skalê œwiatow¹, jakim jest
Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania.

Kto z kierownictwa resortów gospodarki i œrodowiska jest
odpowiedzialny za sprawy zwi¹zane z ochron¹ klimatu i emisj¹ CO2?

Czy obecny rz¹d zdaje sobie sprawê z odpowiedzialnoœci, jaka na nim
spoczywa w zwi¹zku z koniecznoœci¹ podjêcia istotnych w skutkach decyzji
gospodarczych? Jaka jest strategia rz¹du w sprawie KPRU?

Jak rz¹d zamierza wykorzystaæ i kontynuowaæ sukces rz¹du Jaros³awa
Kaczyñskiego, jakim jest przyznanie Polsce organizacji XIV Konferencji Stron
Konwencji Klimatycznej? Bardzo proszê o podanie konkretnych dzia³añ.

Dlaczego rz¹d Donalda Tuska nie wykorzystuje wysokiej pozycji Polski
na arenie œwiatowej w sprawach klimatycznych, wypracowanej przez
poprzedniego ministra œrodowiska, profesora doktora habilitowanego Jana
Szyszkê?

Jak rz¹d planuje wykorzystaæ ogromne osi¹gniêcia Polski
w ograniczeniu efektu cieplarnianego? Chodzi o znacz¹ce zmniejszenie emisji
CO2 w porównaniu do roku bazowego.

Z powa¿aniem
Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 5 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Wojcie-
cha Skurkiewicza (pismo znak- BPS/DSK-043-778/08) dot. ochrony klimatu i emisji
CO2, przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Od dnia 4 sierpnia br. decyzj¹ Premiera Donalda Tuska, który na wniosek prof. Ma-
cieja Nowickiego, Ministra Œrodowiska, powo³a³ mnie na stanowisko podsekretarza
stanu w Ministerstwie Œrodowiska, jestem odpowiedzialny m.in. za sprawy zwi¹zane
ze zmianami klimatu i emisj¹ CO2.

Mogê zapewniæ, ¿e obecny Rz¹d zdaje sobie sprawê z odpowiedzialnoœci, jaka na
nim spoczywa w zwi¹zku z koniecznoœci¹ podjêcia istotnych w skutkach decyzji gospo-
darczych, zwi¹zanych z ochron¹ klimatu i wspólnotowym systemem handlu uprawnie-
niami do emisji.

Projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawê przyjêcia Krajowego Planu Roz-
dzia³u Uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla na lata 2008–2012 dla wpólnotowego sy-
stemu handlu uprawnieniami do emisji ze zmianami na dzieñ 16.05.2008 r. zosta³
uchwalony przez Radê Ministrów w dniu 1 lipca br.

Rz¹d Polski, stoj¹c przed koniecznoœci¹ dostosowania polskiego Krajowego Planu
Rozdzia³u Uprawnieñ do emisji CO2, przes³anego Komisji Europejskiej w czerwcu
2006 r. i opartego o prognozy produkcyjne instalacji, do decyzji Komisji Europejskiej
z dnia 26 marca 2007 r. dotycz¹cej krajowego planu rozdzia³u uprawnieñ do emisji ga-
zów cieplarnianych podj¹³ decyzjê o ograniczeniu przydzia³ów uprawnieñ wynika-
j¹cych z prognoz. Ostateczny kszta³t rozporz¹dzenia jest efektem uwzglêdnienia uwag
otrzymanych w procesie jego powstawania w toku konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ
miêdzyresortowych.

Rozporz¹dzenie to zosta³o w dniu 11 lipca br. przekazane do Komisji Europejskiej.
Po otrzymaniu stanowiska Komisji, przy którym nie zostan¹ wniesione dalsze zastrze-
¿enia odnoœnie notyfikowanego KPRU II, bêdzie mo¿na uznaæ, ¿e procedura uzgodnie-
niowa zosta³a zakoñczona. Wówczas rozporz¹dzenie zostanie podpisane przez
Premiera i og³oszone w Dzienniku Ustaw.

W zwi¹zku z zainteresowaniem Pana Senatora organizacj¹ przez Polskê COP
przekazujê poni¿ej najwa¿niejsze informacje dot. tej sprawy.

Zgodnie z decyzj¹ podjêt¹ na posiedzeniu Rady Ministrów 29 listopada 2006 r., Mi-
nister Œrodowiska w imieniu Rz¹du przekaza³ Sekretarzowi Wykonawczemu Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, oficjalne zg³oszenie kan-
dydatury Rzeczypospolitej Polskiej jako gospodarza 14. sesji Konferencji Stron Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z 4. sesj¹ Spotkania
Stron Protoko³u z Kioto (COP 14/CMP 4) oraz spotkaniami organów pomocniczych,
które odbêd¹ siê w dniach od 1 do 12 grudnia 2008 roku. W dniu 2 listopada 2007 r.
Minister Œrodowiska skierowa³ do Rady Ministrów wniosek o wyra¿enie zgody na pod-
pisanie umowy pomiêdzy Rz¹dem RP a Sekretariatem Konwencji w sprawie organizacji
14. sesji Konferencji stron wraz ze 4. Spotkaniem Stron Protoko³u z Kioto oraz 29. sesji
organów pomocniczych. Rada Ministrów 13 listopada 2007 roku w drodze uchwa³y wy-
razi³a zgodê na zwi¹zanie RP umow¹ poprzez jej podpisanie, nie wskazuj¹c jednak za-
równo Ÿród³a finansowania tego przedsiêwziêcia, jak te¿ nie zabezpieczaj¹c ¿adnych
œrodków na ten cel w projekcie bud¿etu pañstwa na 2008 rok.

W trakcie 13. sesji Konferencji Stron Konwencji oraz 3. Spotkania Stron Protoko³u
z Kioto, 14 grudnia Konferencja przyjê³a decyzjê akceptuj¹c¹ ofertê Polski na organiza-
cjê 14. sesji Konferencji Stron, 4. Spotkanie Stron PK oraz 29. sesjê organów pomocni-
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czych w dniach 1–12 grudnia 2008 roku w Poznaniu. 17 stycznia 2008 r. w siedzibie
Sekretariatu w Bonn w imieniu Rz¹du RP umowê podpisa³ Pan Maciej Nowicki, Minis-
ter Œrodowiska, co da³o formaln¹ podstawê do rozpoczêcia przygotowañ do organizacji
Konferencji.

Ministerstwo Œrodowiska podejmuje w zwi¹zku z COP 14 szereg dzia³añ, których
celem jest przygotowanie obrad dla uczestników COP 14. Dodatkowo planowane s¹
dzia³ania s³u¿¹ce podniesieniu œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie zmian klimatu
i edukacji proekologicznej.

Proces przygotowania do konferencji jest na zaawansowanym etapie. Pozytywnie
sytuacjê w Polsce ocenia g³ówny organizator Konferencji COP 14, czyli Sekretariat
Konwencji Klimatycznej ONZ (UNFCCC), co potwierdzi³a wizyta przedstawicieli Sekre-
tariatu UNFCCC w Polsce. Tak¿e œrodowisko miêdzynarodowe z wielkim zainteresowa-
niem œledzi przebieg naszych przygotowañ i oczekuje na Konferencjê w Poznaniu,
czego dowodem by³ briefing przedstawicieli strony polskiej na sesji Rady
Spo³eczno-Ekonomicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, zorga-
nizowany w dniu 11 lipca 2008 r. Podczas briefingu przedstawiciele Grupy G77 i Chin
pozytywnie ocenili postêp w przygotowaniach.

Dla zapewnienia koordynacji przygotowañ logistycznych do Konferencji, w Mini-
sterstwie Œrodowiska powo³ano zespó³ ds. organizacji COP 14 pod przewodnictwem
Pana Janusza Zaleskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Œrodowiska. Dzia³ania
obejmuj¹ równie¿ kompetencje innych resortów, Prezes Rady Ministrów powo³a³ miê-
dzyresortowy zespó³ ds. COP 14, w sk³ad którego weszli przedstawiciele Ministerstwa
Œrodowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Zdrowia.

Þ Podjête dzia³ania informacyjne to m.in.:
· briefing dla ambasad w Warszawie – 27 maja br.
· udzia³ zespo³u COP 14 w 28. sesji Organów Pomocniczych Konwencji i Protoko³u

w Bonn – 4–13 czerwca br.
· briefing dla delegacji w Bonn – 12 czerwca br.
· briefing dla delegatów podczas lipcowego spotkania ECOSOC w Nowym Jorku –

11 lipca br.
· briefing dla delegatów spotkania przygotowawczego w Akrze(Ghana) w dniu

22 sierpnia br.
· bie¿¹cy mailing informacyjny do krajowych punktów kontaktowych oraz przed-

stawicieli ambasad
Þ Przygotowywanie kampanii edukacyjnej
Þ Promocja wystawy prezentuj¹cej praktyczne rozwi¹zania i technologie pozwala-

j¹ce na ograniczanie emisji, która bêdzie wydarzeniem towarzysz¹cym COP 14
Þ Bie¿¹ca wspó³praca z mediami (w tym opracowanie planu szkoleñ dla dziennikarzy)
Þ Dzia³ania promocyjne za granic¹:

· DzieñPolskipodczasExpowSaragossie, stoisko informacyjnewBonnorazwAkrze
Þ Publikacje w mediach krajowych i zagranicznych, m.in. w: Polish Market, The

Parliament
Þ Przygotowanie materia³ów promocyjnych i informacyjnych na temat Konferencji,

np. folder informacyjny dystrybuowany w kraju i za granic¹, materia³y wizualne
oraz multimedialne

Þ Aktualizowanie serwisu intemetowego Konferencji i rozszerzanie jego zasobów
Ministerstwo Œrodowiska w ramach przygotowañ do COP 14 organizuje wiele

przedsiêwziêæ, których celem jest podniesienie œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie
zmian klimatu i edukacja proekologiczna.

Celem zapewnienia powszechnej dostêpnoœci informacji o przygotowaniach do
Konferencji, w maju br. zosta³ uruchomiony dedykowany serwis internetowy pod adre-
sem: www.copl4.gov,pl. Na stronach internetowych umieszczane s¹ na bie¿¹co aktual-
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ne informacje dla uczestników Konferencji, dotycz¹ce m.in.: miejsca obrad, us³ug dla
uczestników, zakwaterowania, transportu, wystawy, informacje prasowe itp. Serwis
dostêpny jest w jêzyku polskim i angielskim.

W odniesieniu do pytania Pana Senatora dot. osi¹gniêæ Polski w ograniczeniu
efektu cieplarnianego przekazujê poni¿ej informacje.

Polska bêd¹c stron¹ Protoko³u z Kioto przyjê³a zobowi¹zanie do zredukowania emisji
gazów cieplarnianych o 6% w okresie 2008–2012, w stosunku do roku 1988 jako roku
bazowego1). Rok bazowy obejmuje dane z emisji gazów: dwutlenku wêgla, metanu i pod-
tlenku azotu z roku 1988 oraz gazy przemys³owe z grupy fluoroweglowodorów (HFCs),
perfluorowêglowodorów (PFCs) oraz szeœciofluorku siarki z roku 1995. Przemiany
polityczno-gospodarcze zachodz¹ce od 1990 r. oraz szereg inwestycji proekologicznych
podejmowanych przez polski przemys³ spowodowa³y, ¿e Polska ju¿ od pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych wype³nia cel na³o¿ony na nasz kraj w Protokole z Kioto. Polska w roku
2006 osi¹gnê³a znaczn¹ redukcjê emisji w stosunku do roku bazowego (1988) – emisja
gazów cieplarnianych zmniejszy³a siê o 29%. W ca³kowitej emisji gazów cieplarnianych
w 2006 roku dominuje dwutlenek wêgla (80%), metan stanowi 11% zagregowanej2) emi-
sji gazów cieplarnianych, podtlenek azotu zaœ 8,2%. Proporcje sk³adu zagregowanej
emisji gazów cieplarnianych zmieni³y siê w 2006 r. w stosunku do roku bazowego 1988
w kierunku zmniejszenia udzia³u dwutlenku wêgla na rzecz metanu i podtlenku azotu.
Gazy przemys³owe stanowi¹ ok. 1% zagregowanej emisji gazów cieplarnianych.

A zatem krajowy cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych objêty za³¹cznikiem
B do Protoko³u z Kioto (6% w stosunku do roku 1988) pozostaje bez zmian i nie ma za-
gro¿enia, ¿e móg³by on nie zostaæ przez Polskê osi¹gniêty.

Polska zatem posiada nadwy¿kê, która stanowi niewykorzystany limit emisji gazów
cieplarnianych wynikaj¹cy z zobowi¹zañ redukcyjnych Rzeczpospolitej Polski w okre-
sie 2008–2012 w ramach Protoko³u z Kioto. Pula emisji do wykorzystania i zagospoda-
rowania to tzw. jednostki AAUs (Assigned Amount Units).

Wed³ug obecnej sytuacji miêdzynarodowej potencjalnie najwiêksze nadwy¿ki jedno-
stek przyznanej emisji AAUs posiada Rosja i Ukraina. Polska nadwy¿ka na tym tle jest
równie¿ znacz¹ca, ale bior¹c pod uwagê obecn¹ sytuacjê na œwiatowym rynku AAUs,
wskazuj¹c¹ na ogromn¹ nadpoda¿ jednostek, sprzeda¿ w³asnej nadwy¿ki stanowi
wyzwanie dla Polski. W œwietle wysokiej konkurencji wymienionych krajów na rynku
œwiatowym istnieje pilna koniecznoœæ wprowadzenia stosownych rozwi¹zañ prawnych
i organizacyjnych umo¿liwiaj¹cych uruchomienie mechanizmów pozwalaj¹cych na
wykorzystanie polskiej nadwy¿ki.

Wiêkszoœæ krajów z za³¹cznika B Protoko³u z Kioto, które maj¹ problemy z wywi¹za-
niem siê z celów redukcyjnych Protoko³u z Kioto nie bêdzie w stanie osi¹gn¹æ ich jedy-
nie dzia³aniami krajowymi oraz poprzez udzia³ w mechanizmach JI i CDM (zakup
jednostek CERs i ERUs). To oznacza, i¿ bêd¹ musia³y skorzystaæ z miêdzynarodowego
handlu emisjami i zakupu jednostek AAUs. Wed³ug szacunków Banku Œwiatowego
najwiêksze zapotrzebowanie bêd¹ mia³y kraje EU–15 (blisko 40% globalnego zapotrze-
bowania na kredyty wêglowe (carbon credits) i Japonia. Teoretycznie zapotrzebowanie
istnieje równie¿ w przypadku Kanady, ale jej obecna polityka koncentruje siê na dzia-
³aniach krajowych i kraj ten nie jest zainteresowany transakcjami AAUs. W zwi¹zku
z powy¿szym, zakupem jednostek AAUs od Polski s¹ zainteresowane m.in. kraje takie,
jak Austria, Belgia, Dania, Japonia, Hiszpania, Norwegia, a tak¿e instytucje miêdzyna-
rodowe np. Bank Œwiatowy. Obecnie Polska prowadzi negocjacje w tej sprawie.

Z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W nawi¹zaniu do licznych zapytañ przedsiêbiorców prowadz¹cych

dzia³alnoœæ w sektorze transportu, proszê Pani¹ Minister o podanie
informacji, w których programach operacyjnych przedsiêbiorcy prowadz¹cy
dzia³alnoœæ w sektorze transportu mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie
zakupu œrodków transportu.

W szczególnoœci proszê o odpowiedŸ, czy takie projekty mog¹ byæ
finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzia³anie
„Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” lub dzia³anie
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, lub te¿ w ramach regionalnych
programów operacyjnych i dzia³ania dotycz¹cego rozwoju przedsiêbiorczoœci.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 wrzeœnia 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 23 sierpnia 2008 r., znak: BM-I-0702-35-BB/08,

w sprawie zajêcia stanowiska odnoœnie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Eryka
Smulewicza w sprawie mo¿liwoœci dofinansowania ze œrodków programów operacyj-
nych na lata 2007–2013 projektów polegaj¹cych na zakupie œrodków transportu przez
przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorze transportu, uprzejmie informu-
jê co nastêpuje.

Kwestia mo¿liwoœci dofinansowania ze œrodków pochodz¹cych z funduszy europej-
skich zakupu œrodków transportu przez firmy prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w sektorze transportu uregulowana jest przepisami w zakresie pomocy publicznej,
w szczególnoœci rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznaj¹cym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólnym rozporz¹dzeniem w sprawie wy³¹czeñ blokowych). Zgod-
nie z art. 2 ww. rozporz¹dzenia, z definicji „rzeczowych aktywów trwa³ych”, w przypad-
ku sektora transportu wy³¹czone s¹ œrodki transportu i urz¹dzenia transportowe.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e co do zasady œrodki transportu mog¹ stanowiæ rzeczowe akty-
wa trwa³e w przypadku pomocy regionalnej, z zastrze¿eniem œrodków transportu na-
bywanych w sektorze transportu drogowego i lotniczego.

I. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)
Maj¹c na uwadze zapisy rozporz¹dzenia 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uzna-

j¹cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólnym rozporz¹dzeniem w sprawie wy³¹czeñ blokowych), infor-
mujê, i¿ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiêbiorcy
prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w sektorze transportu nie mog¹ nabywaæ œrod-
ków transportu.
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Jednoczeœnie zwracam uwagê, i¿ w szczególnych przypadkach ww. rozporz¹dzenie
dopuszcza udzielanie pomocy inwestycyjnej na nabycie nowych œrodków transportu
umo¿liwiaj¹cych przedsiêbiorstwom dzia³aj¹cym w sektorze transportu spe³nienie
norm surowszych ni¿ normy wspólnotowe w zakresie ochrony œrodowiska lub podnie-
sienie poziomu ochrony œrodowiska w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 19
ust. 1 ww. rozporz¹dzenia).

II. Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko (POIŒ)
W ramach Dzia³ania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013 o dofinansowanie mog¹ ubiegaæ
siê nastêpuj¹ce grupy beneficjentów:

1) gminy i miasta na prawach powiatu le¿¹ce w 9 obszarach metropolitalnych lub
dzia³aj¹ce w ich imieniu jednostki organizacyjne,

2) zwi¹zki i porozumienia jednostek samorz¹du terytorialnego,
3) przewoŸnicy œwiadcz¹cy us³ugi w zakresie transportu pasa¿erskiego na podsta-

wie odpowiednich umów,
4) zarz¹dcy dróg,
5) zarz¹dcy infrastruktury komunikacyjnej,
6) zarz¹dcy infrastruktury kolejowej,
7) samorz¹dy województw.
Zgodnie z pkt 3, przedsiêbiorca œwiadcz¹cy us³ugi w zakresie lokalnego transportu

zbiorowego na podstawie odpowiedniej umowy o œwiadczenie us³ug publicznych mo¿e
byæ beneficjentem Dzia³ania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Zasa-
dy wsparcia tego typu przedsiêwziêæ okreœla projekt Wytycznych Ministra Rozwoju Re-
gionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów
realizuj¹cych obowi¹zek œwiadczenia us³ug publicznych w lokalnym transporcie zbio-
rowym.

III. Regionalne Programy Operacyjne (RPO)
W odniesieniu do regionalnych programów operacyjnych na lata 2007–2013 (RPO),

informujê, i¿ zgodnie z § 6 pkt 7 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
11 paŸdziernika 2007 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1399) w sprawie udzielania regionalnej po-
mocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, w przypadku be-
neficjenta pomocy prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w sektorze transportu do
wydatków kwalifikowanych nie zalicza siê wydatków na zakup œrodków transportu.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, informujê, i¿ w ramach RPO wsparcie tego rodzaju projek-
tów nie bêdzie mo¿liwe.

Jednoczeœnie informujê, i¿ dofinansowanie zakupu œrodków transportu przez
przedsiêbiorców w ramach RPO dopuszczalne jest w zakresie pomocy de minimis, czyli
takiej której wartoœæ nie przekracza 200 tys. euro w trzech kolejnych latach kalenda-
rzowych (w przypadku beneficjentów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w sekto-
rze transportu drogowego – 100 tys. euro). Zwracam jednak uwagê, i¿ zgodnie § 2
ust. 7 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 2 paŸdziernika 2007 r. (Dz. U.
Nr 185, poz. 1317) w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych ze wsparcia wy³¹czone s¹ projekty polegaj¹ce na nabyciu po-
jazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty prowadz¹ce dzia³al-
noœæ zarobkow¹ w zakresie drogowego transportu towarowego.

W ramach RPO mo¿liwe bêdzie wsparcie przedsiêbiorców zarz¹dzaj¹cych infra-
struktur¹ transportu multimodalnego oraz prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
w zakresie transportu mutlimodalnego. Zgodnie z § 5 pkt 1 ust. 4 projektu rozpo-
rz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje
w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyj-
nych do wydatków kwalifikowanych zalicza siê niezbêdne do realizacji projektu wydat-
ki poniesione na nabycie œrodków transportu. Œrodki na realizacjê projektów z zakresu
transportu multimodalnego w ramach RPO zdecydowa³y siê przeznaczyæ cztery woje-
wództwa: lubelskie, ³ódzkie, podkarpackie oraz pomorskie.

Ponadto informujê, i¿ zakup taboru przez przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi
w transporcie zbiorowym mo¿liwy bêdzie na zasadach przewidzianych w projekcie Wy-
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tycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z progra-
mów operacyjnych podmiotów realizuj¹cych obowi¹zek œwiadczenia us³ug
publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym.

IV. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013),

opracowanym na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), realizowane jest dzia-
³anie Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej oraz realizowane bêdzie dzia³a-
nie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw.

Celem dzia³ania Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej jest ró¿ni-
cowanie dzia³alnoœci rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolni-
ków, domowników i ma³¿onków rolników dzia³alnoœci nierolniczej lub zwi¹zanej
z rolnictwem, co wp³ynie na tworzenie pozarolniczych Ÿróde³ dochodów oraz promocjê
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Pomocy udziela sie z tytu³u
podjêcia lub rozwoju dzia³alnoœci m.in. w zakresie us³ug transportowych.

Pomoc mo¿e byæ przyznana, je¿eli:
1) operacja jest uzasadniona pod wzglêdem ekonomicznym;
2) operacja spe³nia wymagania wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, któ-

re maj¹ zastosowanie do tej operacji;
3) dzia³alnoœæ, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowoœci nale-

¿¹cej do:
· gminy wiejskiej,
· gminy miejsko-wiejskiej, z wy³¹czeniem miast licz¹cych powy¿ej 5 tys. miesz-

kañców,
· gminymiejskiej, zwy³¹czeniemmiejscowoœci licz¹cychpowy¿ej5 tys.mieszkañców;

4) inwestycje zwi¹zane z budow¹, remontem, wyposa¿eniem, zagospodarowaniem
nieruchomoœci objêtych operacj¹ dotycz¹ nieruchomoœci po³o¿onych w miejsco-
woœciach, o których mowa w pkt 3;

5) operacja wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ zatrudnienia w ramach podjêtej albo rozwijanej
dzia³alnoœci nierolniczej;

6) gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent by³o objête w roku poprzedza-
j¹cym rok z³o¿enia wniosku p³atnoœciami bezpoœrednimi.

Beneficjentem ww. pomocy mo¿e byæ osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 24) o ubezpieczeniu spo³ecznym rol-
ników, jako rolnik, ma³¿onek rolnika lub domownik. Maksymalna wysokoœæ pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji Pro-
gramu nie mo¿e przekroczyæ 100 tys. z³. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymal-
nie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach ww. dzia³ania zalicza siê m.in. zakup œrod-
ka transportu, z wy³¹czeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej ni¿ 8 osób wraz z kierowc¹, z tym ¿e w przypadku zakupu pojazdów sa-
mochodowych, naczep lub przyczep:

· w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej trzykrotnoœci pozosta³ych inwestycyjnych kosz-
tów kwalifikowanych operacji – w przypadku dzia³alnoœci nierolniczej w zakresie
œwiadczenia wy³¹cznie us³ug transportowych,

· w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej równowartoœci pozosta³ych inwestycyjnych kosz-
tów kwalifikowanych operacji – w przypadku dzia³alnoœci nierolniczej w zakresie
innym ni¿ us³ugi transportowe.

W dniu 21 maja 2008 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
poda³ do publicznej wiadomoœci informacjê o uruchomieniu z dniem 5 czerwca 2008 r.
naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce naboru dostêpne s¹ na stronie interne-
towej www.arimr.gov.pl.
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W pierwszym kwartale 2009 r. planowane jest do realizacji dzia³anie Tworzenie

i rozwój mikroprzedsiêbiorstw PROW 2007–2013. Beneficjentem tego dzia³ania mo-
¿e byæ osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca oso-
bowoœci prawnej, która prowadzi dzia³alnoœæ jako mikroprzedsiêbiorstwo
zatrudniaj¹ce poni¿ej 10 osób i maj¹ce obrót nieprzekraczaj¹cy równowartoœci w z³
2 mln euro. Pomoc mo¿e byæ udzielona podmiotom z tytu³u inwestycji zwi¹zanych
z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiêbiorstw dzia³aj¹cych m.in. w zakresie us³ug
transportowych.

Pomoc mo¿e byæ przyznana, je¿eli zostan¹ spe³nione nastêpuj¹ce kryteria:
1) projekt jest uzasadniony ekonomicznie;
2) projekt spe³nia wymagania wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, które

maj¹ zastosowanie do tego projektu;
3) projekt realizowany jest w miejscowoœciach gmin wiejskich albo miejsko-wiejskich

z wy³¹czeniem miast powy¿ej 5 000 mieszkañców oraz z uwzglêdnieniem miast do
5 000 mieszkañców gmin miejskich, w których znajduje siê siedziba przedsiêbior-
cy, a w przypadku inwestycji zwi¹zanych z nieruchomoœci¹ decyduje po³o¿enie tej
nieruchomoœci (miejscowoœci do 5 000 mieszkañców); kryterium to nie dotyczy
grup producentów rolnych oraz wstêpnie uznanych grup owoców i warzyw i orga-
nizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi dla
gospodarstw rolnych lub leœnictwa;

4) podmiot, który ubiega siê o ni¹ prowadzi dzia³alnoœæ okreœlon¹ wg Polskiej Klasy-
fikacji Dzia³alnoœci (PKD), a w przypadku us³ug leœnych koniecznym bêdzie po-
twierdzenie wykonywania danej dzia³alnoœci;

5) beneficjent niebêd¹cy w³aœcicielem nieruchomoœci, której dotyczy projekt, posia-
da prawo do dysponowania t¹ nieruchomoœci¹ na cele okreœlone w projekcie przez
okres 5 lat po zakoñczeniu realizacji projektu;

6) projekt realizowany w ramach osi 4 uzyska³ akceptacjê odpowiedniej Lokalnej
Grupy Dzia³ania.

Maksymalna wysokoœæ pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie mo¿e prze-
kroczyæ 300 tys. z³. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowa-
nych projektu. Termin rozpoczêcia naboru wniosków oraz wzór wniosku zostan¹
przekazane do publicznej wiadomoœci niezw³ocznie po zakoñczeniu prac legislacyj-
nych i proceduralnych. Ww. termin jest równie¿ zale¿ny od uzyskania akredytacji
przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucj¹ wdra¿a-
j¹c¹.

Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Proszê o podanie informacji dotycz¹cych funkcjonowania grup
producenckich w naszym kraju, a w szczególnoœci tego, jakie zmiany resort
rolnictwa planuje wprowadziæ w przepisach reguluj¹cych funkcjonowanie
i wsparcie finansowe grup producenckich. Czy planowane s¹ tak¿e dzia³ania
upowszechniaj¹ce i promuj¹ce tê formê wspó³pracy rolników i producentów
rolnych?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.10

Pan
Bogdan Micha³ Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Eryka Smulewicza Senatora na Senat Rzeczy-

pospolitej Polskiej, dotycz¹ce funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce
oraz planowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmian w przepisach re-
guluj¹cych funkcjonowanie i wsparcie finansowe grup producentów rolnych, uprzej-
mie informujê, co nastêpuje.

Grupy producentów rolnych organizuj¹ siê w Polsce w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwi¹zkach oraz zmia-
nie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów
i grup produktów, dla których mog¹ byæ tworzone grupy producentów rolnych, mini-
malnej rocznej wielkoœci produkcji towarowej oraz minimalnej liczby cz³onków grupy
producentów rolnych (Dz. U. Nr 72, poz. 424). Pomoc grupom producentów rolnych
przyznawana jest zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia³ania „Grupy producentów rolnych” objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550).

Na koniec sierpnia br. w rejestrach marsza³ków województw wypisanych by³y 352
grupy producentów rolnych. Tylko w 2008 r. wpisa³o siê do rejestrów 111 grup produ-
centów rolnych. Najliczniej zorganizowani s¹ producenci œwiñ oraz ziarna zbó¿ i nasion
roœlin oleistych a w ostatnim pó³roczu tak¿e producenci drobiu. Najbardziej popularn¹
form¹ prawn¹ wybieran¹ przez grupy producentów rolnych s¹ spó³ki (57%) oraz
spó³dzielnie (28%). Najlepiej zorganizowanym województwem pod wzglêdem iloœci grup
producentów rolnych jest województwo wielkopolskie (58), dolnoœl¹skie (47) oraz
kujawsko-pomorskie (43).

W dniu 26 maja Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powo³a³ Zespó³ do spraw prze-
gl¹du regulacji prawnych dotycz¹cych grup producentów rolnych i ich zwi¹zków oraz
spó³dzielczoœci rolniczej. G³ównym zadaniem Zespo³u jest dokonanie przegl¹du regu-
lacji prawnych i ocena ich wp³ywu na funkcjonowanie i rozwój grup producentów rol-
nych oraz spó³dzielczoœci rolniczej.
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Proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany w ramach dzia-
³ania grup producentów rolnych dotycz¹ mo¿liwoœci zwrotu (50%) kosztów nowych in-
westycji. Wsparcie dla grup producentów rolnych ma dotyczyæ m.in. magazynowania,
konfekcjonowania, sch³adzania i zamra¿ania produktów.

Druga zmiana dotyczy zasad rozpatrywania wniosków przy dzia³aniu „Zwiêkszanie
wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej”. Resort rolnictwa proponuje
dwuetapowe zbieranie i rozpatrywanie wniosków o wsparcie inwestycji w przetwór-
stwie. W pierwszym etapie wnioski bêd¹ sk³adane przez grupy producentów rolnych
lub wstêpnie uznane grupy albo organizacje producentów owoców i warzyw.

Dziêki œrodkom pochodz¹cym z Pomocy Technicznej oraz w ramach dzia³ania
„Dzia³ania informacyjne i promocyjne” w PROW, Ministerstwo prowadzi szkolenia dla
rolników celem zachêcenia ich do organizowania siê w grupy producentów, w szczegól-
noœci na terenie województw o niskim poziomie organizacji. Merytoryczni pracownicy
uczestnicz¹ w warsztatach i seminariach organizowanych przez oœrodki doradztwa rol-
niczego, izby rolnicze oraz urzêdy marsza³kowskie, gdzie upowszechniaj¹ ideê wspól-
nego dzia³ania w ramach jednego przedsiêbiorstwa, jakim jest grupa. Informuj¹ m.in.
o dzia³aniach PROW, z jakich grup mog¹ skorzystaæ. Ministerstwo jest obecne na im-
prezach rolniczych o zasiêgu regionalnym i krajowym, gdzie przekazywane s¹ informa-
cje o zasadach organizacji i funkcjonowaniu grup producentów rolnych.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do minister zdrowia  Ewy Kopacz

W nawi¹zaniu do wyst¹pieñ przedstawicieli inspekcji sanitarnej proszê
o przedstawienie za³o¿eñ odnoœnie do planowanych zmian w niektórych
ustawach w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ
administracji publicznej w województwie, dotycz¹cych funkcjonowania
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 1.09.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 13 sierpnia 2008 r. znak:

BPS/DSK-043-822/08 przekazuj¹cym Oœwiadczenie Pana Senatora Eryka Smulewi-
cza z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie przedstawienia za³o¿eñ w zakresie planowa-
nych zmian w niektórych ustawach w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale
zadañ administracji publicznej w województwie dotycz¹cych funkcjonowania Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej, uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, co nastêpuje.

W projektach przyjêtych przez Radê Ministrów: ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji rz¹dowej w woje-
wództwie oraz ustawy o wojewodach i administracji rz¹dowej w województwie przewi-
duje siê zaliczenie pañstwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów
sanitarnych do organów administracji zespolonej. Natomiast nie przewiduje siê zespa-
lania z administracj¹ terenow¹ granicznych inspektorów sanitarnych.

Projekty ww. ustaw zak³adaj¹ istotne systemowe zmiany w funkcjonowaniu Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmianie uleg³yby sposób powo³ywania i odwo³ywania
wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych, kompetencje w tym zakresie
posiada³by odpowiednio wojewoda i starosta.

Z wyrazami szacunku
Ewa Kopacz

194 17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r.



Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z korespondencj¹ otrzyman¹ od wojewody

zachodniopomorskiego w sprawie udzielenia pomocy i wsparcia dzia³añ
maj¹cych na celu z³agodzenie ogromnych strat w gospodarstwach rolnych –
spowodowanych nadmiernymi opadami atmosferycznymi w kwietniu
bie¿¹cego roku, a nastêpnie d³ugotrwa³ym okresem wysokich temperatur
oraz bezdeszczowym na terenie województwa zachodniopomorskiego –
zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie pomocy
poszkodowanym rolnikom. Jestem przekonana, ¿e uwzglêdnienie ró¿nych
form pomocy zaproponowanych przez wojewodê zachodniopomorskiego oraz
propozycji zespo³u konsultacyjnego do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich, sformu³owanych na posiedzeniu w dniu 9 lipca bie¿¹cego roku,
umo¿liwi rozwi¹zanie tego problemu, istotnego dla wielu rodzin rolników.

Panie Ministrze! Bior¹c pod uwagê warunki pracy i obecn¹ sytuacjê
w rolnictwie, dziedzinie tak dobrze znanej Panu Ministrowi, mam nadziejê, ¿e
moje oœwiadczenie znajdzie pe³ne zrozumienie, a program pomocy zostanie
szybko uruchomiony oraz zostan¹ wypracowane dzia³ania systemowe.

Gra¿yna Sztark

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2008.09.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 13 sierpnia 2008 r. zn.

BPS/DSK-043-795/08 oœwiadczeniem senator Gra¿yny Sztark w sprawie udzielenia
pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych wskutek nadmiernych opadów at-
mosferycznych i suszy – uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e Rada Ministrów
w dniu 26 sierpnia 2008 r. przyjê³a uchwa³ê w sprawie programu pomocy dla rodzin
rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powsta³y szkody spowodowane przez
suszê lub huragan w 2008 r. w ramach którego przewiduje siê nastêpuj¹ce formy po-
mocy dla poszkodowanych przez suszê:

1. Kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia-
³ach specjalnych produkcji rolnej, udzielane na podstawie rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i kierun-
ków dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich
realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514 ze zm.). Powy¿sze kredyty uruchamiane s¹ przez
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Agencjê, za zgod¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wnioski wojewodów. Wa-
runkiem uruchomienia powy¿szej procedury jest dokonanie oszacowania strat
przez komisjê powo³an¹ przez wojewodê w ci¹gu 60 dni od dnia stwierdzenia skut-
ków suszy. W przypadku ww. kredytów maj¹ zastosowanie uproszczone procedu-
ry ich udzielania. Ponadto producent rolny mo¿e sfinansowaæ œrodkami z kredytu
preferencyjnego zakup materia³ów i œrodków trwa³ych dokonany w okresie od za-
istnienia suszy a przed uzyskaniem kredytu. Kredyty z dop³atami do oprocento-
wania ze œrodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielane s¹
na okres do 4 lat. Oprocentowanie tych kredytów wynosi obecnie 3,5%.

2. Wyd³u¿anie na podstawie wniosków poszkodowanych producentów rolnych do
5 lat okresu sp³aty zaci¹gniêtych na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegó³owych kierunków dzia³añ Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16,
poz. 82 ze zm.) obrotowych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej po klêsce nadmiernych opadów
atmosferycznych i suszy oraz prolongowanie sp³at rat i odsetek udzielonych pre-
ferencyjnych kredytów inwestycyjnych – w ramach okresu kredytowania ustalo-
nego dla danej linii kredytowej.

3. Stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego pomocy,
na indywidualny wniosek rolnika poszkodowanego susz¹ w uprawach rolnych,
w op³acaniu bie¿¹cych sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne oraz regulowaniu za-
leg³oœci z tego tytu³u w formie odraczania terminu p³atnoœci sk³adek i rozk³adania
ich na dogodne raty. Rolnicy poszkodowani przez suszê w uprawach rolnych mo-
g¹ tak¿e ubiegaæ siê o zmianê dotychczasowych warunków sp³at nale¿noœci z ty-
tu³u zad³u¿enia. Mo¿liwe bêdzie tak¿e umarzanie w ca³oœci lub w czêœci bie¿¹cych
sk³adek.

4. Stosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych odroczeñ w p³atno-
œciach z tytu³u umów sprzeda¿y i dzier¿awy bez stosowania op³at i odsetek za
okres odroczenia oraz ulg w op³atach czynszu dzier¿awnego wnoszonego przez
producentów rolnych poszkodowanych susz¹ w uprawach rolnych.

Na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego obni¿enie czynszu dzier¿awnego mo¿e
nast¹piæ przy ³¹cznym spe³nieniu dwóch warunków:

1) zaistnieniu okolicznoœci, za które dzier¿awca nie ponosi odpowiedzialnoœci i które
nie dotycz¹ jego osoby,

2) wyst¹pieniu znacznego zmniejszenia zwyk³ego przychodu z przedmiotu dzier¿a-
wy.

Obni¿enie czynszu mo¿e nast¹piæ po z³o¿eniu przez dzier¿awcê wniosku, w którym
zostan¹ zawarte informacje dotycz¹ce:

1) struktury upraw;
2) okolicznoœci, które mia³y wp³yw na znaczne zmniejszenie plonów;
3) rodzaju uprawy i jej powierzchni, na któr¹ mia³y wp³yw okolicznoœci wymienione

w pkt 2 potwierdzone protoko³em komisji powo³anej przez Wojewodê na podsta-
wie ww. rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie
szczegó³owego zakresu i kierunków dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji;

4) uzyskanego plonu i œredniego plonu z 3 ostatnich lat;
5) kwot uzyskanych z tytu³u odszkodowañ i ubezpieczeñ.
5. Udzielanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rol-

nym za 2008 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podat-
kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

6. Udzielanie pomocy spo³ecznej rodzinom rolniczym prowadz¹cym gospodarstwa
rolne, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z póŸn. zm.) w formie jednorazowego zasi³ku celowego
w wysokoœci:
· 500 z³ (gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha u¿ytków rolnych),
· 1000 z³ (gospodarstwa rolne o powierzchni powy¿ej 5 ha u¿ytków rolnych).
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7. Udzielanie dop³at z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowany nabywanego przez producentów rolnych, w któ-
rych gospodarstwach rolnych powsta³y szkody w uprawach rolnych spowodowa-
ne przez suszê. Dop³aty bêd¹ udzielane przez Agencjê Rynku Rolnego, na wniosek
producenta rolnego, zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany. Wykaz gatunków roœlin uprawnych, do których bêd¹
realizowane dop³aty oraz stawki dop³at okreœli Rada Ministrów, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, wydanego na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 231, poz. 1702).

Producenci rolni, w których gospodarstwach wyst¹pi³y szkody spowodowane przez
nadmierne opady atmosferyczne mog¹ na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów ubie-
gaæ siê o pomoc, o której mowa w pkt 1–5.

Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Docieraj¹ do mnie opisy sytuacji, kiedy uzasadnione jest niezadowolenie

spo³eczeñstwa z zasad funkcjonowania obwodów ³owieckich. Bierze siê to
z tego, i¿ wiele osób spotyka siê z prowadzeniem ³owiectwa w miejscach,
które nie s¹ do tego predestynowane. Z drugiej zaœ strony organy pañstwa
i jednostek samorz¹du terytorialnego czêstokroæ pozostaj¹ bezsilne
w przypadkach ewidentnego dominowania wzglêdów dobra zwierzyny
³ownej w zetkniêciu z prawem ludzi o ochrony ¿ycia i zdrowia oraz mienia.

Jako zainteresowany tymi zagadnieniami bêdê zobowi¹zany za danie mi
mo¿liwoœci udzielenia osobom, których te problemy dotykaj¹, odpowiedzi, ¿e
Ministerstwo Œrodowiska monitoruje i bada wystêpowanie przes³anek
precyzyjniejszego uregulowania zasad wspó³istnienia siedlisk ludzkich oraz
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, zw³aszcza drogowej, w obowi¹zuj¹cym
prawie ³owieckim.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 29.08.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Marka Trzciñskiego na

17. posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r. w sprawie funkcjonowania obwodów
³owieckich, wyra¿am nastêpuj¹ce stanowisko.

Model gospodarki ³owieckiej w obecnych warunkach przyrodniczych, spo³ecznych
i ekonomicznych naszego kraju, powszechnie uznawany jest za w³aœciwy. Polska jest
podzielona na obwody ³owieckie, których obecnie jest 5077. Obwody te s¹ dzier¿awio-
ne przez ponad 2500 kó³ ³owieckich. Kompetencje w zakresie ustalania granic obwo-
dów ³owieckich i podzia³u poszczególnych województw na obwody ³owieckie
ustawodawca powierzy³ sejmikom województw, które podejmuj¹ stosowne uchwa³y
w tym zakresie po zasiêgniêciu wymaganych ustaw¹ opinii (dyrektora RDLP, PZ£, izby
rolniczej). Ustawodawca s³usznie ustanowi³ zasadê, i¿ gospodarka ³owiecka powinna
byæ prowadzona wszêdzie tam, gdzie istniej¹ po temu warunki, gdy¿ ³owiectwo jest ele-
mentem dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska. Nale¿y tu równie¿ podkreœliæ odpowie-
dzialnoœæ dzier¿awców i zarz¹dców obwodów w zakresie szacowania szkód ³owieckich
i wyp³aty odszkodowañ na terenach tych obwodów.

Natomiast kwestie istnienia „siedlisk ludzkich oraz urz¹dzeñ infrastruktury techni-
cznej, zw³aszcza drogowej, w obowi¹zuj¹cym prawie ³owieckim” w sposób w³aœciwy
uwzglêdniaj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. Prawo
³owieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z póŸn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej
ustawy.
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Przepisy te precyzuj¹ m.in. tereny wy³¹czone z obwodów ³owieckich (art. 26 cyt.
ustawy), zasady tworzenia obwodów ³owieckich (art. 25 cyt. ustawy), zasady i warunki
wykonywania polowania, w tym zasady bezpieczeñstwa podczas wykonywania polowa-
nia (rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz – Dz. U. Nr 61, poz. 548).
To tylko przyk³adowe regulacje prawne, które tworz¹ jako ca³oœæ harmonijne i w pe³ni
kompatybilne zasady funkcjonowania obwodów ³owieckich w pe³ni uwzglêdniaj¹ce te-
reny, o których wspomina w swoim oœwiadczeniu senator Marek Trzciñski.

Reasumuj¹c, pragnê ponownie zaznaczyæ, ¿e kwestie podzia³u województw na ob-
wody ³owieckie nie le¿¹ w kompetencjach Ministra Œrodowiska, zaœ obowi¹zuj¹ce re-
gulacje prawne gwarantuj¹ w³aœciwe tworzenie i funkcjonowanie obwodów ³owieckich
w polskim modelu ³owiectwa, powszechnie docenianym w Europie.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenia senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Na mocy art. 1 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie

ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – DzU nr 135,
poz. 1146 – w art. 92 kodeksu pracy, reguluj¹cym uprawnienia pracowników
do wynagrodzenia za czas niezdolnoœci do pracy w szczególnoœci wskutek
choroby, wprowadzony zosta³ dodatkowy paragraf, oznaczony jako 11,
w brzmieniu: „§ 11. W pierwszym dniu ka¿dego okresu niezdolnoœci do pracy
wskutek choroby lub odosobnienia w zwi¹zku z chorob¹ zakaŸn¹, trwaj¹cej
nie d³u¿ej ni¿ 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia,
o którym mowa w § 1 pkt 1”.

¯ywot przytoczonej normy okaza³ siê krótki, bowiem ju¿ od 1 stycznia
2004 r., na podstawie art. 1 pkt 26 kolejnej ustawy nowelizuj¹cej kodeks
pracy, uchwalonej 14 listopada 2003 r. – DzU nr 213, poz. 2081 – przesta³a
ona obowi¹zywaæ.

Trudno nie podaæ w w¹tpliwoœæ racji, które leg³y u podstaw
wyeliminowania przepisu mog¹cego mieæ znaczenie dla motywowania
pracowników do nienadu¿ywania przez nich ich uprawnieñ ze szkod¹ dla
pracodawców. Nie wykluczam, ¿e nie wszystkie elementy uchylonego § 11

w art. 92 k.p. siê sprawdzi³y. Na przyk³ad objêcie t¹ norm¹ tak¿e
przypadków odosobnienia z powodu choroby zakaŸnej nie wydawa³o siê
trafne. Dyskutowaæ mo¿na tak¿e, jaki winien byæ wystêpuj¹cy w
przedmiotowym rozwi¹zaniu limit krótkotrwa³ej niezdolnoœci do pracy. Nie
zmienia to jednak faktu, ¿e przytoczony przepis sprzyja³ eliminowaniu
niepo¿¹danych zjawisk w sferze dyscypliny pracy. Zwracam siê w zwi¹zku
z tym z propozycj¹ rozwa¿enia, czy nie wystêpuj¹ przes³anki, by
reaktywowaæ omawiany przepis.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie zwracam siê z zapytaniem w dwóch kwestiach, które

zaznaczaj¹ swoje istnienie w sferze prawa pracy w funkcjonowaniu urzêdów
oraz instytucji pañstwowych i samorz¹dowych, a tak¿e przedsiêbiorstw.

Otó¿ praktyka pokazuje, i¿ orzeczenia lekarskie o niezdolnoœci do pracy
wielokrotnie traktowane s¹ jako metoda przed³u¿ania trwania stosunku
pracy b¹dŸ przeciwdzia³ania jego rozwi¹zaniu lub odroczenia go w czasie.
Nierzadko dowiadujemy siê, jak to pracownicy czy urzêdnicy zagro¿eni
utrat¹ posady, albo tu¿ po rozwi¹zaniu z nimi stosunku pracy, poddaj¹ siê
przeró¿nym terapiom, do których nie mieli podstaw ani nie mieli prawa mieæ
w trakcie pozostawania w zatrudnieniu.

Rodzi siê pytanie, czy istotnie rozwi¹zywanie stosunków pracy
funkcjonuje jako katalizator rozwoju chorób somatycznych, czy te¿ jest to
skutek nieefektywnie dzia³aj¹cego systemu profilaktycznej opieki
zdrowotnej. Rozwi¹zania tego problemu, w przekonaniu moim oraz
pracodawców, którzy odczuwaj¹ jego skutki, nale¿y szukaæ w uszczelnieniu
zasad wydawania zwolnieñ lekarskich oraz metod ich weryfikacji w trakcie
korzystania przez uprawnionych ze zwolnieñ od pracy z powodu choroby.

Zagadnieniem, które siê z tym wi¹¿e, jest problem, czy racjonalnie
uzasadnione s¹ przepisy prawa pracy uzale¿niaj¹ce d³ugoœæ urlopów
wypoczynkowych od samego pozostawania w zatrudnieniu, a nie od
rzeczywistego œwiadczenia pracy. Ich skutkiem jest w³aœnie to, ¿e
korzystanie ze zwolnieñ lekarskich z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek
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choroby uznawane jest za nieobci¹¿one zbyt daleko id¹cymi ujemnymi
nastêpstwami w sferze uprawnieñ pracowniczych.

Jestem zdania, ¿e przedstawione tu sprawy wymagaj¹ rozwi¹zañ
prawnych, i bêdê rad z mo¿liwoœci przekazania zainteresowanym
pracodawcom, ¿e resort pracy widzi tê potrzebê i podejmuje w tej mierze
niezbêdne kroki.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na dwa oœwiadczenia senatora Marka Trzciñskiego z³o¿one podczas
17. posiedzenia Senatu RP, przes³ane przy piœmie z dnia 13 sierpnia br., znak:
BPS/DSK-043-805/08, dotycz¹ce:

1. rozwa¿enia reaktywacji przepisu art. 92 § 11 Kodeksu pracy (obowi¹zuj¹cego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.), ograniczaj¹cego prawo pracowników do
wynagrodzenia chorobowego w okresie zwolnienia lekarskiego oraz

2. problemu nadu¿ywania przez pracowników zwolnieñ lekarskich oraz przepisów
uzale¿niaj¹cych wymiar urlopu wypoczynkowego od samego pozostawania w zatrud-
nieniu. a nie od okresu rzeczywistego œwiadczenia pracy – uprzejmie wyjaœniam, co na-
stêpuje:

W mojej opinii przywrócenie art. 92 § 11 Kodeksu pracy nie jest celowe. Jak bowiem
wykaza³y doœwiadczenia z okresu obowi¹zywania tego przepisu nie spe³ni³ on swojej
roli, jak¹ by³o ograniczanie krótkotrwa³ych nieobecnoœci pracowników w pracy uspra-
wiedliwianych zwolnieniami lekarskimi – przez odebranie im prawa do wynagrodzenia
za pierwszy dzieñ niezdolnoœci do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w zwi¹zku
z chorob¹ zakaŸn¹, trwaj¹c¹ nie du¿ej ni¿ 6 dni. Jak wynika z informacji przekazanej
przez Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych pismem z dnia 10 czerwca 2003 r.
(znak: NS 073-32/03), po wejœciu tego przepisu w ¿ycie struktura zwolnieñ lekarskich
ze wzglêdu na czas ich trwania uleg³a znacznej zmianie. W okresie od stycznia do
kwietnia 2003 r. zwolnieñ trwaj¹cych nie d³u¿ej ni¿ 6 dni by³o 26,2% ogó³u, a w 2002 r.
– 37,3%, natomiast zwolnieñ trwaj¹cych 7–10 dni – w okresie od stycznia do kwietnia
2003 r. by³o 36,4%, a w 2002 r. 24,5%. A zatem, po wejœciu tego przepisu w ¿ycie znacz-
nie zmala³a liczba zwolnieñ lekarskich do 6 dni (przy których pierwszy dzieñ nieobec-
noœci pracownika w pracy by³ niep³atny), a znacznie wzros³a liczba zwolnieñ lekarskich
d³u¿szych ni¿ 6 dni (przy których wszystkie dni nieobecnoœci w pracy by³y p³atne). Ta-
ka sytuacja – w przypadku pracowników czêœciej choruj¹cych – dodatkowo powodowa-
³a szybsze przejmowanie przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych obowi¹zku
wyp³acania zasi³ku chorobowego ze œrodków Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
z którego wyp³acane s¹ œwiadczenia pieniê¿ne za czas niezdolnoœci pracowników do
pracy wskutek choroby trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 33 dni w ci¹gu roku kalendarzowego.

Natomiast odnoœnie propozycji uszczelnienia zasad wydawania zwolnieñ lekar-
skich oraz metod ich weryfikacji – uprzejmie wyjaœniam, i¿ kontrola zasadnoœci zwol-
nieñ lekarskich odbywa siê dwutorowo, tj. przez kontrolê stanu zdrowia osoby, której

17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r. 201



wystawiono zwolnienie lekarskie, a tak¿e przez kontrolê sposobu wykorzystywania
zwolnieñ lekarskich.

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych
z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 267 ze zm.) prawid³owoœæ orzekania o czasowej niezdolnoœci do pracy z powodu
choroby oraz wystawiania zaœwiadczeñ lekarskich podlega kontroli. Kontrola odbywa
siê na wniosek p³atnika sk³adek lub z urzêdu, a wykonuj¹ j¹ lekarze orzecznicy Zak³a-
du Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W celu kontroli lekarz orzecznik Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych mo¿e:

1) przeprowadziæ badanie lekarskie ubezpieczonego:
a) w wyznaczonym miejscu,
b) w miejscu jego pobytu;

2) skierowaæ ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych;

3) za¿¹daæ od wystawiaj¹cego zaœwiadczenie lekarskie udostêpnienie dokumentacji
medycznej dotycz¹cej ubezpieczonego stanowi¹cej podstawê wydania zaœwiad-
czenia lekarskiego lub udzielenia wyjaœnieñ i informacji w sprawie;

4) zleciæ wykonanie badañ pomocniczych w wyznaczonym terminie.
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wysy³a do ubezpieczonego, za zwrotnym potwier-

dzeniem odbioru, wezwanie, w którym okreœla termin badania przez lekarza orzeczni-
ka Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia
posiadanych wyników badañ w terminie, zaœwiadczenie lekarskie traci wa¿noœæ od
dnia nastêpuj¹cego po tym terminie. Je¿eli po analizie dokumentacji medycznej i po
przeprowadzeniu badania ubezpieczonego, lekarz orzecznik Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych okreœli wczeœniejsz¹ datê ustania niezdolnoœci do pracy ni¿ orzeczona
w zaœwiadczeniu lekarskim, za okres od tej daty zaœwiadczenie lekarskie traci wa¿-
noœæ. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS jest traktowane na równi z zaœwiadczeniem
stwierdzaj¹cym brak przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku, wydanym
w myœl art. 229 § 4 Kodeksu pracy. Oznacza to, ¿e pracownik jest obowi¹zany powróciæ
do pracy.

Ponadto, zgodnie z art. 60 przywo³anej wy¿ej ustawy, konsekwencje nieprawid³o-
woœci przy wystawianiu zaœwiadczeñ lekarskich ponieœæ mo¿e tak¿e osoba wystawia-
j¹ca takie zaœwiadczenia. Mianowicie, w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci
wystawiania zaœwiadczeñ lekarskich, a w szczególnoœci gdy zaœwiadczenie lekarskie
zosta³o wystawione bez przeprowadzenia bezpoœredniego badania ubezpieczonego lub
bez udokumentowania rozpoznania stanowi¹cego podstawê orzeczonej czasowej nie-
zdolnoœci do pracy. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych mo¿e cofn¹æ upowa¿nienie do
wystawiania zaœwiadczeñ lekarskich na okres nieprzekraczaj¹cy 12 miesiêcy od daty
uprawomocnienia siê decyzji. Cofniêcie upowa¿nienia nastêpuje w formie decyzji, od
której przys³uguje odwo³anie do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Niezale¿nie od powy¿szego, w myœl art. 68 ust. 1 przywo³anej ustawy, Zak³ad Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych oraz p³atnicy sk³adek (zg³aszaj¹cy do ubezpieczenia powy¿ej 20
ubezpieczonych) s¹ uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawid³owoœci
wykorzystywania zwolnieñ od pracy zgodnie z ich celem. Szczegó³owe zasady dokony-
wania takich kontroli okreœlaj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu kontroli
prawid³owoœci wykorzystywania zwolnieñ lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli
zaœwiadczeñ lekarskich (Dz. U. Nr 65, poz. 742). W myœl § 5 tego rozporz¹dzenia kon-
trola prawid³owoœci wykorzystywania zwolnieñ lekarskich polega na ustaleniu, czy
ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolnoœci do pracy nie wykonuje pracy zarobko-
wej lub nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego ce-
lem. Kontrola ta jest dokonywana bez ustalania z góry sta³ych terminów, a nasilana
szczególnie w okresach, w których nastêpuje zwiêkszona absencja. W¹tpliwoœci, czy
zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane by³o niezgodnie z jego celem rozstrzyga
w³aœciwa jednostka organizacyjna Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych wydaj¹c w razie
sporu decyzjê. Od decyzji tej przys³uguj¹ œrodki odwo³awcze na zasadach ogólnych.
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W œwietle powy¿szego nale¿y uznaæ, i¿ obowi¹zuj¹ce przepisy zapewniaj¹ zarówno
Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych, jak i samym pracodawcom wystarczaj¹ce narzê-
dzia do przeprowadzania kontroli zasadnoœci korzystania przez pracowników ze zwol-
nieñ od pracy z powodu niezdolnoœci do pracy. Jak siê zatem wydaje, rozwi¹zaniem
problemu nadmiernych i nieuzasadnionych absencji chorobowych pracowników by³y-
by czêstsze kontrole w tym zakresie przeprowadzane przez pracodawców oraz Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ obecnie nie s¹ prowadzone prace legislacyjne nad
rozwi¹zaniami prawnymi, które mia³yby uzale¿niæ wymiar urlopu wypoczynkowego od
okresu rzeczywistego œwiadczenia pracy, w tym maj¹ce ograniczyæ wymiar tego urlopu
ze wzglêdu na korzystanie przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego.

Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z prowadzonymi przez resort œrodowiska pracami nad

zmianami ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Czy rz¹d zamierza zmieniæ „Ramowe stanowisko Polski dotycz¹ce
organizmów genetycznie zmodyfikowanych” przyjête przez Radê Ministrów
w marcu 2006 r.? Pytanie jest zasadne, poniewa¿ w tym stanowisku
wyraŸnie stwierdza siê, i¿ „Polska jest przeciwna uwolnieniu do œrodowiska
GMO nawet w celach doœwiadczalnych”, tymczasem w projekcie ustawy
zawarto przepisy umo¿liwiaj¹ce operatorom uwolnienie do œrodowiska
naturalnego takich organizmów. Jest to zatem nielogiczne i œwiadczy, ¿e rz¹d
nie zamierza respektowaæ dalej tego stanowiska.

2. Czy ministerstwo zamierza podj¹æ dzia³ania w zakresie
wyeliminowania zasiewów GMO, które s¹ niezgodne z prawem? Jeœli tak, to
w jaki sposób?

Proszê Pana Ministra o odpowiedzi na te pytania

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 3.09.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 13 sierpnia 2008 roku, znak BPS/DSK-043-780/08,

zawieraj¹ce oœwiadczenie pana senatora Grzegorza Micha³a Wojciechowskiego w spra-
wie prac nad zmianami w ustawie „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowa-
nych” przedk³adam nastêpuj¹ce informacje odnosz¹ce siê do problematyki zawartej
w oœwiadczeniu pana senatora.

Obecnie trwaj¹ prace zmierzaj¹ce do zmiany „Ramowego Stanowiska Polski doty-
cz¹cego organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)”. Projekt nowego stanowis-
ka przewiduje m.in. mo¿liwoœæ prowadzenia badañ nad rolno-œrodowiskowym
wp³ywem GMO przez krajowe jednostki naukowe. Prace takie musz¹ siê obywaæ w ra-
mach zamierzonego uwolnienia GMO do œrodowiska i maj¹ s³u¿yæ poszerzeniu wiedzy
na temat rzeczywistych skutków wprowadzania GMO do œrodowiska a nie komercjali-
zacji nowych odmian GM. Takie podejœcie do kwestii GMO popiera wiele innych
Pañstw Cz³onkowskich UE. Obecnie we Wspólnocie widoczna jest tendencja do ograni-
czenia stosowania GMO w œrodowisku przy jednoczesnym podkreœleniu koniecznoœci
prowadzenia badañ dotycz¹cych d³ugofalowego wp³ywu GMO na poszczególne elemen-
ty œrodowiska przyrodniczego. Dlatego projektowane przepisy ustawy „Prawo o orga-
nizmach genetycznie zmodyfikowanych” bêd¹ zgodne z nowym „Ramowym
Stanowiskiem Polski dotycz¹cym organizmów genetycznie zmodyfikowanych”.
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Ministerstwo Œrodowiska posiada niepotwierdzone informacje o istnieniu komer-
cyjnych upraw kukurydzy MON810 na obszarze Polski. W œwietle obowi¹zuj¹cego pra-
wa krajowego i wspólnotowego uprawy tej kukurydzy (zarówno doœwiadczalne jak
i komercyjne) s¹ jednak legalne. Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o or-
ganizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. 07. 36. 233) a tak¿e ustawa z dnia
26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271) nie reguluj¹ kwe-
stii upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych. Zgodnie z prawem wspólnotowym roœ-
liny genetycznie zmodyfikowane mog¹ byt uprawiane, jeœli zosta³y dopuszczone do
obrotu z mo¿liwoœci¹ uprawy decyzj¹ w³aœciwego organu Unii Europejskiej. Po wyda-
niu takiej decyzji mo¿liwe jest wpisanie danej odmiany do Wspólnotowego Katalogu
Odmian Roœlin Rolniczych (CCA). Nastêpstwem wpisania odmiany do Wspólnotowego
Katalogu jest mo¿liwoœæ jej uprawy na obszarze ca³ej Wspólnoty. Odrêbn¹ kwesti¹ s¹
zasady prowadzenia upraw roœlin GM, które musz¹ zapewniaæ bezpieczne funkcjono-
wanie w systemie rolniczym upraw tradycyjnych i ekologicznych. Brak takich przepi-
sów na poziomie krajowym oznacza, ¿e uprawa roœlin genetycznie zmodyfikowanych
wpisanych do Wspólnotowego Katalogu mo¿e siê odbywaæ w sposób swobodny. Odpo-
wiednie przepisy reguluj¹ce kwestie upraw roœlin transgenicznych znalaz³y siê w pro-
jekcie ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” i bêd¹ mog³y byæ
stosowane po jej uchwaleniu.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
dr Maciej Trzeciak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o uœciœlenie odpowiedzi na moje

oœwiadczenie senatorskie z³o¿one na piêtnastym posiedzeniu Senatu w dniu
15 lipca bie¿¹cego roku w sprawie eksternistycznych kursów rolniczych.
Otó¿ oœwiadczenie dotyczy³o problemu beneficjentów Sektorowego Programu
Operacyjnego – Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004–2006 w zakresie dzia³ania 1.2.
„U³atwianie startu m³odym rolnikom”, czyli tak zwanych m³odych rolników,
a tak¿e braku mo¿liwoœci uzyskania przez nich kwalifikacji rolniczych, a nie
przyczyn wprowadzenia nowego systemu egzaminów eksternistycznych.

W zwi¹zku z tym ponownie pragnê zwróciæ siê do Pani Minister
z zapytaniem, dok³adniej opisuj¹c zaistnia³y problem.

Beneficjent w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie
posiada³ wykszta³cenie wy¿sze, œrednie, zawodowe lub podstawowe
uzyskane w systemie oœmioletnim w zawodzie innym ni¿ rolniczy i zgodnie
z rozporz¹dzeniem MRiRW z dnia 22 wrzeœnia 2004 r., aby sprostaæ
wymaganiom UE w zakresie kwalifikacji zawodowych uprawniaj¹cych do
skorzystania z programu Premia dla M³odych Rolników, powinien mieæ
udokumentowany trzy- lub piêcioletni sta¿ pracy w gospodarstwie.
Jednak¿e wielu beneficjentów nie by³o w stanie udokumentowaæ sta¿u
pracy w gospodarstwie i dlatego zobowi¹zywali siê uzupe³niæ
wykszta³cenie w zakresie rolniczym w przeci¹gu piêciu lat od momentu
otrzymania dofinansowania. Du¿a czêœæ beneficjentów podejmowa³a wiêc
naukê lub by³a ju¿ w trakcie nauki w szkole dla doros³ych, ale w zawodzie
niezwi¹zanym z rolnictwem. Wynika³o to z wielu powodów, miêdzy innymi
z ma³ej dostêpnoœci szkó³ o profilu rolniczym na ich terenie, ponadto koszty
dojazdu do szko³y przewy¿sza³y koszty trzymiesiêcznego kursu rolniczego,
wiêc decydowali siê oni uczêszczaæ do szko³y œredniej w ich rejonie, by potem
uzupe³niæ kwalifikacje rolnicze podczas kursu. Co wiêcej, w wypadku
niektórych beneficjentów uczêszczanie do piêcioletniego technikum rolniczego
wi¹za³oby siê z przekroczeniem okresu przewidzianego w umowie
o dofinansowanie w ramach programu Premia dla M³odych Rolników.

Rozwa¿my przypadek szczególny. Beneficjent, który nie spe³nia³
warunku wykszta³cenia i zobowi¹za³ siê je uzupe³niæ w przeci¹gu piêciu lat
po podpisaniu umowy o dofinansowanie, podpisa³ umowê w maju,
a uczêszczaæ do technikum rolniczego zacz¹³ we wrzeœniu tego samego roku.
Oznacza to, ¿e szko³ê ukoñczy za piêæ lat w czerwcu, a termin wymagany
umow¹ up³ywa w maju. Dlatego te¿ na przyk³ad cztery lata liceum plus trzy
miesi¹ce kursu rolniczego to by³a jedyna mo¿liwoœæ uzyskania kwalifikacji
rolnych w terminie przewidzianym umow¹.

Sprawa dotyczy te¿ w du¿ym stopniu tych beneficjentów programu,
którzy przejêli gospodarstwo rolne, bêd¹c w trakcie nauki w szkole
œredniej o profilu innym ni¿ rolniczy. Oznacza to, i¿ w momencie
podpisywania umowy posiadali wykszta³cenie gimnazjalne i zgodnie
z rozporz¹dzeniem MRiRW z dnia 22 wrzeœnia 2004 r., by sprostaæ
wymaganiom UE w zakresie kwalifikacji zawodowych, powinni
udokumentowaæ piêcioletni sta¿ pracy w gospodarstwie. W tym
przypadku beneficjent ze wzglêdu na m³ody wiek nie by³ w stanie
udokumentowaæ piêcioletniego sta¿u pracy w gospodarstwie, dlatego te¿
zobowi¹za³ siê uzupe³niæ kwalifikacje rolne w przeci¹gu piêciu lat od
momentu otrzymania dofinansowania. Beneficjenci ci, podpisuj¹c umowy
o dofinansowanie, mieli w planach ukoñczyæ szko³y ponadgimnazjalne
o kierunku, który wybrali, zanim otrzymali gospodarstwo i z³o¿yli wnioski
o dofinansowanie, a potem chcieli ukoñczyæ kursy zapewniaj¹ce im
kwalifikacje zawodowe w zakresie rolniczym, by sprostaæ wymaganiom
UE. Uzupe³nienie to by³o mo¿liwe dziêki istnieniu kursów rolniczych
nadaj¹cych uprawnienia w zawodzie rolnik.
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Jednak¿e w roku 2007, ju¿ po zakoñczeniu naboru wniosków i po
podpisaniu umów o dofinansowanie w ramach programu Premia dla M³odych
Rolników, minister edukacji narodowej wprowadzi³ zmiany w systemie
kursów eksternistycznych i tym samym zlikwidowa³ mo¿liwoœæ uzyskania
uprawnieñ rolniczych w drodze ukoñczenia kursu rolniczego.

W zwi¹zku z powy¿szym pragnê zapytaæ: co w obecnej sytuacji ma zrobiæ
beneficjent programu, który podpisa³ umowê i uzyska³ dofinansowanie
w czasie, gdy uzyskanie kwalifikacji rolniczych w ramach kursu by³o mo¿liwe,
a teraz ukoñczy³ szko³ê œredni¹ lub zawodow¹ o innym kierunku ni¿ rolniczy
i w obliczu braku kursów nie zd¹¿y uzupe³niæ wykszta³cenia, nie ze swojej
winy, a tak¿e zgodnie z umow¹ bêdzie musia³ zwróciæ dofinansowanie wraz z
odsetkami? Czy ministerstwo zaproponowa³o tym ludziom jakieœ rozwi¹zania
alternatywne, a jeœli tak, to jakie? Czy te rozwi¹zania uwzglêdniaj¹ presjê
czasu, na jak¹ zostali, nies³usznie i nie ze swojej winy, nara¿eni beneficjenci
programu Premia dla M³odych Rolników, bowiem dla wielu z nich termin
uzupe³nienia wykszta³cenia ju¿ min¹³ albo mija w tym lub przysz³ym roku,
a najpóŸniej w czerwcu 2010 r.?

Proszê zatem Pani¹ Minister o wyjaœnienie tych niezwykle istotnych
kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.08.27

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza Wojcie-

chowskiego podczas 17. posiedzenia Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r., w sprawie
zmian w systemie egzaminów eksternistycznych oraz w nawi¹zaniu do odpowiedzi
MEN udzielonej w dniu 24 lipca br. na pierwsze oœwiadczenie Pana Senatora w przed-
miotowej sprawie, uprzejmie informujê.

Zmiany wprowadzone w systemie egzaminów eksternistycznych nigdy nie obejmo-
wa³y kursów eksternistycznych, tym bardziej, ¿e pojêcie to nie funkcjonuje w systemie
oœwiaty. Nie jest zatem zasadne twierdzenie, i¿ minister edukacji narodowej zlikwido-
wa³ mo¿liwoœæ uzyskania uprawnieñ rolniczych w drodze ukoñczenia kursu rolnicze-
go, gdy¿, de facto, samo ukoñczenie przywo³anego pod t¹ nazw¹ kursu
przygotowuj¹cego do egzaminów eksternistycznych nie umo¿liwia³o i nie mog³o umo¿-
liwiaæ uzyskania wykszta³cenia rolniczego w myœl kryteriów okreœlonych przez Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie umo¿liwia³o ono równie¿ uzyskania œwiadectwa
ukoñczenia szko³y prowadz¹cej kszta³cenie w danym zawodzie bez zdanych egzami-
nów eksternistycznych. System egzaminów eksternistycznych daje bowiem mo¿liwoœæ
uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y bez koniecznoœci uczêszczania do tej szko³y,
ale i bez koniecznoœci uczestnictwa w kursach przygotowuj¹cych do tych egzaminów.
Nale¿y przy tym bardzo wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e uczêszczanie na kursy przygotowuj¹ce
do egzaminów eksternistycznych nie by³o obowi¹zkowe i mo¿na by³o przygotowaæ siê
do nich samodzielnie.
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Wyst¹pienie z wnioskiem o przyznanie pomocy z Sektorowego Programu
Operacyjnego–Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój
Obszarów Wiejskich 2004–2006 w zakresie dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu m³odym
rolnikom” przez tzw. m³odych rolników by³o indywidualn¹ samodzieln¹ decyzj¹ ka¿de-
go rolnika, który powinien rozwa¿yæ wszystkie aspekty takiej decyzji. Nale¿y podkreœ-
liæ, ¿e nie by³o to œwiadczenie obowi¹zkowe i nale¿ne ka¿demu rolnikowi, ale tylko tym,
którzy uznali, ¿e s¹ w stanie spe³niæ i zaakceptowaæ wymagania wymienione w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowej sprawie. Tym samym,
wybieraj¹c najkrótsz¹ z mo¿liwych drogê uzyskania kwalifikacji rolniczych w ramach
egzaminów eksternistycznych (z pominiêciem nauki w szkole dla doros³ych) benefi-
cjenci ci powinni wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e egzaminy eksternistyczne z zakresu szkó³
ponadpodstawowych dla doros³ych (starego systemu szkolnego) mia³y zakoñczyæ siê
w grudniu 2006 roku, o czym stanowi³y przepisy rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 24 wrzeœnia 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1259, ze zm.). Termin ten zosta³
przed³u¿ony do 31 grudnia 2007 r. (o rok) rozporz¹dzeniem z dnia 13 stycznia 2006 r.
(Dz. U. Nr 6, poz. 36), w celu umo¿liwienia dokoñczenia zdawania egzaminów. Ponad-
to, rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 86) dopre-
cyzowa³o, ¿e w sesji jesiennej w roku 2007 do egzaminów eksternistycznych z zakresu
szko³y ponadpodstawowej dla doros³ych mog³y przyst¹piæ osoby, które rozpoczê³y zda-
wanie tych egzaminów nie póŸniej ni¿ w wiosennej sesji egzaminacyjnej w roku 2007.
By³ to ostatni termin na przyst¹pienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkó³
ponadpodstawowych dla doros³ych starego systemu szkolnego.

Jednoczeœnie, na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 roku
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 80, poz. 542), egzaminy eksternistyczne z zakresu szkó³ ponadgimnazjalnych nowe-
go systemu szkolnego by³y przeprowadzane przez pañstwowe komisje egzaminacyjne
do dnia 30 czerwca 2008 r.

Nie jest przy tym wykluczone, i¿ ubiegaj¹cy siê o premie m³odzi rolnicy byli œwiado-
mie wprowadzani w b³¹d przez nieuczciwych organizatorów kursów przygotowaw-
czych, którzy powinni dostosowaæ swoj¹ ofertê zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem,
w tym tak¿e w zakresie przystosowania siê do przewidywanych zmian i okresów
zwi¹zanych z zakoñczeniem zdawania egzaminów eksternistycznych wed³ug starych
zasad, a nie uczynili tego w obawie o utratê zysku. Informacje o istnieniu tego rodzaju
praktyk dociera³y równie¿ do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nale¿y przy tym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e zmiany w systemie egzaminów eksterni-
stycznych, wprowadzone w 2007 r., by³y szeroko konsultowane z partnerami spo³ecz-
nymi, a tak¿e by³y przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresortowych, w tym równie¿
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W obecnym stanie prawnym, m³odzi rolnicy mog¹ uzupe³niaæ swoje kwalifikacje
zawodowe w sposób opisany w odpowiedzi MEN na pierwsze oœwiadczenie Pana Sena-
tora Grzegorza Wojciechowskiego w przedmiotowej sprawie (kopia w za³¹czeniu). Po-
nadto, istnieje mo¿liwoœæ uznania im sta¿u pracy w rolnictwie na zasadach
okreœlonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Panie Prezesie!
Z informacji, jakie uzyska³em, Najwy¿sza Izba Kontroli mia³a

przeprowadziæ kontrolê dotycz¹c¹ realizacji Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ¯ywnoœciowego
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004–2006” w zakresie dzia³ania 1.2.
„U³atwienie startu m³odym rolnikom”. Chcia³bym zapytaæ, czy kontrola
obejmowa³a równie¿ sprawê ewentualnych zwrotów otrzymanej przez
beneficjentów pomocy.

Otó¿ do mojego biura senatorskiego zwrócili siê z proœb¹ o interwencjê
beneficjenci programu Premia dla M³odych Rolników realizowanego w latach
2004–2006. Sprawa dotyczy wykszta³cenia rolniczego, którego wielu z nich
nie posiada³o w chwili podpisywania umowy. Zobowi¹zali siê oni do jego
uzupe³nienia w ci¹gu piêciu lat po otrzymaniu dofinansowania. Uzupe³nienie
by³o mo¿liwe dziêki istnieniu eksternistycznych kursów nadaj¹cych
uprawnienia w zawodzie rolniczym. Jednak¿e ju¿ po zakoñczeniu naboru
wniosków, a nawet po zakoñczeniu podpisywania umów na dofinansowanie
w ramach programu Premia dla M³odych Rolników minister edukacji
narodowej zmianami wprowadzonymi ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2007 r.
i nowym rozporz¹dzeniem z wrzeœnia 2007 r. zlikwidowa³ mo¿liwoœæ
uzyskiwania uprawnieñ rolniczych w drodze ukoñczenia eksternistycznego
kursu rolniczego.

Niestety, nie zosta³o zapewnione ¿adne rozwi¹zanie alternatywne.
M³odzi rolnicy, którzy uzyskali dofinansowanie, z przyczyn od nich
niezale¿nych nie s¹ w stanie spe³niæ warunku wykszta³cenia, mimo i¿
w chwili podpisywania umów mieli zapewnion¹ tak¹ mo¿liwoœæ. Teraz,
zgodnie z warunkami umowy, bêd¹ zmuszeni do zwrotu otrzymanej pomocy
wraz z odsetkami, co jest niesprawiedliwe, bo nie sta³o siê to z ich winy.

Panie Prezesie, kwestia jest bardzo z³o¿ona i by dok³adniej j¹ wyjaœniæ,
precyzyjniej opiszê zaistnia³y problem na przyk³adach, które zosta³y mi
przedstawione.

Otó¿ beneficjenci w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie
posiadali wykszta³cenie wy¿sze, œrednie, zawodowe lub podstawowe
uzyskane w systemie oœmioletnim w zawodzie innym ni¿ rolniczy, co
oznacza, i¿ zgodnie z rozporz¹dzeniem MRiRW z dnia 22 wrzeœnia 2004 r. by
sprostaæ wymaganiom UE w zakresie kwalifikacji zawodowych
uprawniaj¹cych do skorzystania z programu Premia dla M³odych Rolników
powinni mieæ udokumentowany trzy- lub piêcioletni sta¿ pracy
w gospodarstwie. Ale wielu z nich nie by³o w stanie udokumentowaæ sta¿u
pracy w gospodarstwie i dlatego zobowi¹zywali siê uzupe³niæ wykszta³cenie
w zakresie rolniczym w przeci¹gu piêciu lat od momentu otrzymania
dofinansowania.

Du¿a czêœæ beneficjentów podejmowa³a naukê w szkole dla doros³ych lub
by³a ju¿ w jej trakcie, ale w zawodzie niezwi¹zanym z rolnictwem. Wynika³o
to z wielu powodów, miêdzy innymi z ma³ej dostêpnoœci szkó³ o profilu
rolniczym na ich terenie, czêsto koszty dojazdu do szko³y przewy¿sza³y
koszty trzymiesiêcznego kursu rolniczego, wiêc decydowali siê uczêszczaæ do
szko³y œredniej w ich rejonie, by potem uzupe³niæ kwalifikacje rolnicze na
kursie. Co wiêcej, dla niektórych beneficjentów uczêszczanie do
piêcioletniego technikum rolniczego przekracza³o okres przewidziany
w umowie o dofinansowanie w ramach programu Premia dla M³odych
Rolników.

Rozwa¿my przypadek szczególny. Beneficjent, który nie spe³nia³
warunku wykszta³cenia i zobowi¹za³ siê je uzupe³niæ w przeci¹gu piêciu lat
po podpisaniu umowy o dofinansowanie, podpisa³ umowê w maju,
a uczêszczaæ do technikum rolniczego zacz¹³ we wrzeœniu tego samego roku.
Oznacza to, ¿e szko³ê ukoñczy³by za piêæ lat w czerwcu, a termin wymagany
umow¹ up³ywa³ w maju. Z tego na przyk³ad powodu cztery lata liceum plus
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trzy miesi¹ce kursu rolniczego to by³a jedyna mo¿liwoœæ uzyskania
kwalifikacji rolnych w terminie przewidzianym umow¹.

Sprawa dotyczy te¿ tych beneficjentów programu, którzy przejêli
gospodarstwo rolne w trakcie nauki w szkole œredniej o profilu innym ni¿
rolniczy. Oznacza to, i¿ w momencie podpisywania umowy posiadali
wykszta³cenie gimnazjalne i zgodnie z rozporz¹dzeniem MRiRW z dnia
22 wrzeœnia by sprostaæ wymaganiom UE w zakresie kwalifikacji
zawodowych powinni udokumentowaæ piêcioletni sta¿ pracy w gospodarstwie.
W tym przypadku beneficjenci ze wzglêdu na m³ody wiek nie byli w stanie
udokumentowaæ piêcioletniego sta¿u pracy w gospodarstwie, dlatego te¿
zobowi¹zywali siê uzupe³niæ kwalifikacje rolne w przeci¹gu piêciu lat od
momentu otrzymania dofinansowania. Beneficjenci ci, podpisuj¹c umowy
o dofinansowanie, mieli w planach ukoñczyæ szko³y ponadgimnazjalne o kierunku,
który wybrali, zanim otrzymali gospodarstwo. Z³o¿yli wnioski o dofinansowanie,
a potem chcieli ukoñczyæ kursy zapewniaj¹ce im kwalifikacje zawodowe
w zakresie rolniczym, by sprostaæ wymaganiom UE. Uzupe³nienie to by³o
mo¿liwe dziêki istnieniu kursów rolniczych nadaj¹cych uprawnienia
w zawodzie rolnik.

Jednak¿e w roku 2007 r., ju¿ po zakoñczeniu naboru wniosków i po
podpisaniu umów o dofinansowanie w ramach programu Premia dla M³odych
Rolników, minister edukacji narodowej wprowadzi³ zmiany w systemie
kursów eksternistycznych i tym samym zlikwidowa³ mo¿liwoœæ uzyskania
uprawnieñ rolniczych w drodze ukoñczenia kursu rolniczego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa z zapytaniem: czy
kontrola obejmowa³a tak¿e to zagadnienie, a jeœli nie, to czy jest mo¿liwe jej
uzupe³nienie w tym zakresie?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Grzegorz Wojciechowski
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w zwi¹zku ze z³o¿onym na posiedzeniu Senatu RP w dniu 7 sierpnia 2008 r. oœwiad-

czeniem Pana Senatora oraz pismem Wicemarsza³ka Senatu RP z dnia 13 sierpnia
2008 r. uprzejmie informujê, i¿ Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a kontrolê reali-
zacji Sektorowego Programu Operacyjnego pn. „Restrukturyzacja i Modernizacja Sek-
tora ¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, 2004–2006” w zakresie
dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu m³odym rolnikom”. Badaniami kontrolnymi objêto
okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. Kontrolê przeprowadzono w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie oraz w jej 14 oddzia³ach terenowych. Informacja o wynikach
kontroli zosta³a przekazana w lipcu 2008 r., m.in. Marsza³kowi Senatu RP oraz Senac-
kiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Egzemplarz przedmiotowej informacji
przesy³am Panu Senatorowi.

W odpowiedzi na pytania Pana Senatora uprzejmie informujê, ¿e kontrola objê³a,
m.in. kwestie zwi¹zane ze spe³nieniem przez beneficjentów warunków niezbêdnych do
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uzyskania pomocy, w tym posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Kontro-
la nie obejmowa³a natomiast spraw ewentualnych zwrotów otrzymanej przez benefi-
cjentów pomocy. Nie obejmowa³a te¿ zagadnieñ uregulowanych w ustawie z dnia
11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), aktach wykonawczych wydanych przez Ministra
Edukacji Narodowej na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemach
oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), w tym w rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzeœnia 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycz-
nych (Dz. U. Nr 179, poz. 1273). Wobec zakoñczenia kontroli, nie jest mo¿liwe jej uzu-
pe³nienie o zagadnienia podnoszone przez Pana Senatora.

Jednoczeœnie informujê, i¿ warunki przyznania pomocy m³odym rolnikom zosta³y
okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzeœnia
2004 r. w sprawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyza-
cja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”
(Dz. U. Nr 207, poz. 2117 ze zm.). W za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia, w pkt 3.1.2,
okreœlono kryteria, jakie musi spe³niæ beneficjent pomocy. Za jedno z kryteriów uzna-
no posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W przypadku braku kwalifika-
cji zawodowych, pomoc mog³a byæ przyznana z zastrze¿eniem, i¿ w okresie 5 lat od
chwili podjêcia prowadzenia gospodarstwa rolnego beneficjent uzupe³ni wykszta³ce-
nie. Szczegó³owy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalnoœci oraz tytu³ów kwa-
lifikacyjnych, wymaganych w ramach dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu m³odym
rolnikom”, zosta³ zamieszczony w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia. Zgodnie z tym
wykazem, osobie nieposiadaj¹cej kwalifikacji zawodowych, dano mo¿liwoœæ ich uzu-
pe³nienia na poziomie studiów wy¿szych, szkó³ œrednich i zawodowych oraz w formie
doskonalenia zawodowego. O tym, czy beneficjent pomocy posiada w³aœciwe kwalifika-
cje zawodowe, przydatne do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, decyduje nazwa zawo-
du wymieniona na œwiadectwie ukoñczenia szko³y b¹dŸ oœwiadczenie o ukoñczeniu
kursu.

Wy¿ej wymieniony akt prawny nie reguluje trybu, w jakim beneficjenci maj¹ zdo-
byæ wymagane wykszta³cenie rolnicze (oprócz egzaminu eksternistycznego istniej¹ in-
ne formy uzyskiwania wykszta³cenia rolniczego). Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ spe³nienie
okreœlonych warunków, w tym posiadanie odpowiednich kwalifikacji, mia³o na celu
zapobie¿enie przyznawaniu pomocy osobom, które nie s¹ zainteresowane prowadze-
niem gospodarstwa rolnego, a jedynie otrzymaniem pieniêdzy. Posiadanie odpowied-
nich kwalifikacji uznano za rêkojmiê, i¿ beneficjentami pomocy zostan¹ osoby, które
wi¹¿¹ sw¹ przysz³oœæ z prac¹ w gospodarstwie rolnym.

Z powa¿aniem
Jacek Jezierski
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Studiuj¹c raporty roczne przek³adane Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej

przez przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa czy te¿ prezesa S¹du
Najwy¿szego raczej trudno podawaæ w w¹tpliwoœæ tezê, ¿e Rzeczpospolita
jest pañstwem prawa. Jednak¿e konfrontacja górnolotnych konstatacji oraz
statystyk z codzienn¹ proz¹ ¿ycia polskiego wymiaru sprawiedliwoœci
sprawia, ¿e ta prawda nie jest ju¿ taka oczywista.

Dobre prawo to takie prawo, które jest powszechnie szanowane przez
obywateli, a to tylko wówczas mo¿e mieæ miejsce, gdy jest ono skutecznie
egzekwowane przez organy pañstwa do tego powo³ane. W wielu miejscach
polskiej prowincji mia³a miejsce spo³eczna demoralizacja wskutek
trwaj¹cego d³ugie lata tolerowania przez organa œcigania przestêpczoœci
ludzi bêd¹cych na szczytach lokalnej w³adzy. Wystarczy wymieniæ wielkie
skandaliczne bezprawie w³adzy – w Piotrkowie, £odzi, Opolu, Gorzowie,
a wreszcie w Olsztynie.

Jeszcze inn¹ kwesti¹ jest opiesza³oœæ postêpowañ przygotowawczych
i procesowych. I nie chodzi wcale o statystykê, wszak ona jest pochodn¹
przyjêtych przez samych sprawozdaj¹cych formalnych kryteriów. Chodzi
o spo³eczn¹ percepcjê efektywnoœci pracy organów sprawiedliwoœci, ona
bowiem decyduje o poczuciu praworz¹dnoœci w spo³eczeñstwie.

Niech zatem za przyk³ad ilustruj¹cy codzienn¹ praktykê pos³u¿y
gorzowska afera ratuszowo-budowlana, w której pod zarzutami karnymi
stanêli prezydent miasta, jego zastêpca, wojewoda, urzêdnicy
i przedsiêbiorcy – w sumie ponad dwadzieœcia osób. W tej aferze korupcyjnej
z 2004 r. zosta³ aresztowany urzêduj¹cy prezydent miasta. Do dzisiaj
jednak, pomimo up³ywu czterech lat, nie rozpocz¹³ siê jeszcze proces s¹dowy.
Nietrudno sobie wyobraziæ, ¿e proces bêdzie trwa³ nie krócej ani¿eli
postêpowanie przygotowawcze. Jak ³atwo policzyæ, od postawienia zarzutów
do prawomocnego skazania mo¿e up³yn¹æ nawet dziesiêæ lat! Do tego
nale¿a³oby przywo³aæ wiele spraw, które ujawniane przez media wiele lat
bulwersowa³y opiniê publiczn¹ Gorzowa, przy doœæ biernej postawie
organów œcigania.

Czy takie sytuacje buduj¹ w spo³eczeñstwie przekonanie o powszechnej
i skutecznej egzekucji praw w Rzeczypospolitej? Czy to jest praworz¹dna
i demokratyczna Rzeczpospolita? Takie pytania codziennie zadaj¹ media,
takie pytania zadaj¹ na dy¿urach senatorskich obywatele.

Doceniaj¹c wysi³ki podejmowane przez Pana Ministra w celu poprawy
zastanej sytuacji i bêd¹c przekonany, ¿e nie ma kolizji tak presti¿owo
traktowanej zasady sêdziowskiej niezawis³oœci z zasad¹ sprawnoœci
organów s¹dowych, pragnê zapytaæ, kiedy rozpocznie siê proces s¹dowy
w aferze gorzowskiej oraz jakie œrodki organizacyjne i prawne zostan¹
podjête, by radykalnie poprawiæ efektywnoœæ podleg³ych Panu Ministrowi
organów.

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak
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OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w  MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 24 wrzeœnia 2008 r.

Pan
Henryk WoŸniak
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora z³o¿one na 17. posiedzeniu Senatu

w dniu 7 sierpnia 2008 r., dotycz¹ce sprawy okreœlonej w nim jako gorzowska afera ra-
tuszowo – budowlana, a tak¿e wskazania œrodków organizacyjnych i prawnych podjê-
tych, ewentualnie przewidzianych do podjêcia, dla poprawy efektywnoœci pracy s¹dów,
uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje:

Wed³ug informacji uzyskanych od Prezesa S¹du Okrêgowego w Gorzowie Wlkp.,
w dniu 24 maja 2007 r. akt oskar¿enia przeciwko 20 osobom oskar¿onym o przestêp-
stwa gospodarcze i korupcyjne, miêdzy innymi zwi¹zane z inwestycjami finansowany-
mi przez Urz¹d Miasta Gorzowa Wlkp., wp³yn¹³ do S¹du Rejonowego w Gorzowie
Wlkp., wówczas rzeczowo w³aœciwego do rozpoznania tej sprawy. W charakterze jedne-
go z oskar¿onych w sprawie wystêpuje urzêduj¹cy prezydent miasta.

Krótko po wp³yniêciu aktu oskar¿enia, w dniu 12 lipca 2007 r., wszed³ w ¿ycie prze-
pis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, usta-
wy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz.
432), moc¹ którego rzeczowo w³aœciwym do rozpoznania omawianej sprawy sta³ siê
S¹d Okrêgowy. Stosownie do tego przepisu S¹d Rejonowy w Gorzowie Wlkp., postano-
wieniem z dnia 16 lipca 2007 r., stwierdzi³ sw¹ niew³aœciwoœæ i przekaza³ sprawê do
rozpoznania S¹dowi Okrêgowemu w Gorzowie Wlkp.

Po uprawomocnieniu siê postanowienia w tym przedmiocie akta sprawy w dniu
22 sierpnia 2007 r. wp³ynê³y do S¹du Okrêgowego w Gorzowie Wlkp. Zanim jednak s¹d
ten rozpocz¹³ proces, dosz³o do kolejnej zmiany przepisów prawa w zakresie w³aœciwo-
œci rzeczowej s¹dów. Mianowicie, wed³ug art. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postêpowania
karnego oraz niektórych innych ustaw, z dniem jej og³oszenia, to jest z dniem
27 wrzeœnia 2007 r., S¹d Rejonowy w Gorzowie Wlkp. ponownie sta³ siê s¹dem rzeczo-
wo w³aœciwym do rozpoznania omawianej sprawy. Na tej podstawie postanowieniem
z dnia 10 paŸdziernika 2007 r. S¹d Okrêgowy w Gorzowie Wlkp. stwierdzi³ sw¹ niew³a-
œciwoœæ i przekaza³ akta S¹dowi Rejonowemu w Gorzowie Wlkp.

W dniu 17 grudnia 2007 r. S¹d Rejonowy w Gorzowie Wlkp., z uwagi na przedmiot spra-
wy i osoby oskar¿one, na podstawie art. 37 k.p.k. zwróci³ siê do S¹du Najwy¿szego z wnios-
kiem o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu s¹dowi równorzêdnemu z uwagi na
dobro wymiaru sprawiedliwoœci. S¹d Najwy¿szy nie podzieli³ stanowiska S¹du Rejonowego
i orzeczeniem z dnia 20 lutego 2008 r. odmówi³ uwzglêdnienia z³o¿onego wniosku.

S¹d Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w dniu 12 marca 2008 r., powo³uj¹c siê na skom-
plikowany, wielow¹tkowy charakter sprawy i jej szczególn¹ zawi³oœæ, skierowa³ do
S¹du Apelacyjnego w Szczecinie wniosek o przekazanie sprawy S¹dowi Okrêgowemu
w Gorzowie Wlkp. Po pozytywnym rozpoznaniu tego wniosku przez S¹d Apelacyjny,
w dniu 9 kwietnia 2008 r. akta sprawy wp³ynê³y do S¹du Okrêgowego w Gorzowie
Wlkp. i zarejestrowane zosta³y pod sygn. II K 54/08.

Bezpoœrednio po wp³yniêciu akt wyznaczony zosta³ sêdzia sprawozdawca, który
niezw³ocznie przyst¹pi³ do zapoznawania siê z materia³em dowodowym zgromadzonym
w postêpowaniu przygotowawczym. Zawarty on jest w 64 tomach akt g³ównych i kilku-
dziesiêciu tomach za³¹czników do tych akt. Z tego powodu przygotowanie rozprawy
wymaga odpowiednio du¿ego nak³adu pracy, przy czym trzeba zauwa¿yæ, i¿ sêdzia
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sprawozdawca od dnia 28 lipca do dnia 7 wrzeœnia 2008 r. wykorzystywa³ urlop wypo-
czynkowy.

Rozpoczêcie rozprawy zaplanowane zosta³o na dzieñ 3 listopada 2008 r. Na listo-
pad 2008 r. wyznaczone ju¿ zosta³y kolejne terminy rozprawy, w dniach 5, 7, 12 i 14 li-
stopada 2008 r.

W nawi¹zaniu do pytania Pana Senatora o planowane dzia³ania dla poprawy efek-
tywnoœci pracy s¹dów uprzejmie informujê, ¿e priorytetowym zamierzeniem na naj-
bli¿sze 3 lata jest d¹¿enie do zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do
s¹du, to jest do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœciwy s¹d.
Ju¿ podjête, a tak¿e zamierzone dzia³ania w tym kierunku obejmuj¹ zarówno sferê or-
ganizacyjno-strukturaln¹, zarz¹dzanie kadrami i sprawami, jak te¿ sferê legislacyjn¹,
poprzez wprowadzenie regulacji usprawniaj¹cych pracê w s¹dach.

W sferze legislacyjnej, w obszarze kodyfikacji karnych, wskazaæ nale¿y zw³aszcza
na rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny
skarbowy, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonaw-
czy oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje istotne usprawnienie postê-
powania przyspieszonego, poprzez wprowadzenie mo¿liwoœci dobrowolnego poddania
siê karze ju¿ w toku dochodzenia, oraz poprzez rezygnacjê z obligatoryjnego udzia³u
obroñcy w takim postêpowaniu. Projekt znajduje siê obecnie na etapie uzgodnieñ miê-
dzyresortowych.

W zakresie postêpowania karnego planuje siê te¿ nowelizacjê art. 156 Kodeksu po-
stêpowania karnego, która ma zapewniæ „równoœæ broni” ju¿ na etapie postêpowania
przygotowawczego i znacznie wiêkszy dostêp stron do akt na tym etapie postêpowania,
ni¿ ma to miejsce w chwili obecnej.

Dodatkowo planuje siê zmianê art. 263 § 4 Kodeksu postêpowania karnego w kie-
runku wprowadzenia obowi¹zku dorêczania oskar¿onemu i jego obroñcy odpisów
wniosków prokuratora w przedmiocie przed³u¿enia tymczasowego aresztowania na
podstawie art. 263 § 2 i 4 K.p.k. oraz odpisów postanowieñ s¹dów rejonowych i okrêgo-
wych, zawieraj¹cych wnioski skierowane do s¹du apelacyjnego o przed³u¿enie tymcza-
sowego aresztowania w trybie art. 263 § 4 K.p.k.

W zakresie postêpowania cywilnego nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na projekto-
wan¹ nowelizacjê Kodeksu postêpowania cywilnego. Planowane zmiany obejm¹, miê-
dzy innymi, nastêpuj¹ce zagadnienia:

1. uproszczenie wykazywania umocowania przez pe³nomocnika bêd¹cego adwoka-
tem, radc¹ prawnym lub rzecznikiem patentowym,

2. modyfikacje w zakresie dokonywania dorêczeñ,
3. rozszerzenie kompetencji referendarza s¹dowego,
4. modyfikacje przeprowadzania dowodu z przes³uchania stron,
5. modyfikacje regulacji dotycz¹cych mediacji.
Projekt przewiduj¹cy powy¿sze zmiany by³ przedmiotem uzgodnieñ wewn¹trzresor-

towych, a obecnie trwaj¹ prace przygotowuj¹ce go do przekazania do uzgodnieñ miê-
dzyresortowych.

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 17 wrzeœnia 2008 r. odby³o siê pierwsze czytanie,
zmierzaj¹cego do przyspieszenia i uproszczenia postêpowania, projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ce-
lem tej nowelizacji jest wprowadzenie do polskiej procedury cywilnej „elektronicznego
postêpowania upominawczego”, jako nowego postêpowania odrêbnego, uzupe³niaj¹ce-
go katalog postêpowañ ju¿ istniej¹cych, oraz utworzenie „e–s¹du”.

Nowe rozwi¹zania prawne stworz¹ mo¿liwoœæ wnoszenia pozwu w postaci formula-
rza on-line poprzez elektroniczny portal dostêpowy s¹du oraz dopuszcz¹ elektroniczne
op³acenie pozwu na wzór rozwi¹zañ przyjêtych w handlu elektronicznym. Mo¿liwoœæ
z³o¿enia pozwu na elektronicznym formularzu jest rozwi¹zaniem nowoczesnym i prak-
tykowanym w niektórych wysokorozwiniêtych krajach. W tym postêpowaniu w szcze-
gólnoœci ograniczeniu podlegaæ bêd¹ koszty przesy³ek, czas ich dostarczenia, a tak¿e
czynnoœci techniczne zwi¹zane z ekspediowaniem i przyjêciem przesy³ki. Postêpowa-
nie elektroniczne nie tylko usprawni dzia³ania s¹dów, ale przede wszystkim u³atwi
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stronom dostêp do s¹du poprzez wykorzystanie elektronicznych œrodków komuni-
kacji.

Odnoœnie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, prowadzone s¹
obecnie prace nad projektem zmiany Kodeksu postêpowania cywilnego w czêœci doty-
cz¹cej dowodów z opinii bieg³ych lekarzy w sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych. Przygotowywany projekt ustawy ma na celu obni¿enie kosztów dzia³alnoœci
bieg³ych w s¹dach pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych.

W zakresie prawa upad³oœciowego i naprawczego, wskazaæ nale¿y na ustawê z dnia
15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), która wesz³a w ¿ycie
z dniem 10 paŸdziernika 2007 r. W ustawie tej sprecyzowane zosta³y wymagania kwali-
fikacyjne dla syndyków, nadzorców s¹dowych i zarz¹dców. Ponadto, poprzez noweliza-
cjê ustawy z dnia 23 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60,
poz. 535, z póŸn. zm.) poszerzony zosta³ katalog œrodków dyscyplinuj¹cych, które bê-
dzie móg³ zastosowaæ sêdzia–komisarz w stosunku do syndyka zaniedbuj¹cego swoje
obowi¹zki w postêpowaniu upad³oœciowym. Przepisy dotycz¹ce wynagrodzenia syndy-
ka zosta³y tak skonstruowane, ¿e powinny mobilizowaæ syndyka do d¹¿enia do jak naj-
szybszego zakoñczenia postêpowania. Objêto te¿ nadzorem wszystkie sprawy
upad³oœciowe trwaj¹ce co najmniej trzy lata (oko³o 1100 spraw).

Trwaj¹ tak¿e prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 czerwca
2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy u postêpowaniu
s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843). Projektowana zmiana
przepisów ma na celu podniesienie skutecznoœci tej ustawy jako œrodka maj¹cego
przeciwdzia³aæ d³ugotrwa³oœci postêpowañ oraz maj¹cego zapewniaæ efektywny i real-
ny tryb przeciwdzia³ania przewlek³oœci postêpowania przygotowawczego, s¹dowego
i wykonawczego.

Projekt ustawy przewiduje mo¿liwoœæ z³o¿enia skargi na przewlek³oœæ postêpowa-
nia przygotowawczego, je¿eli na skutek dzia³ania b¹dŸ bezczynnoœci prokuratora pro-
wadz¹cego lub nadzoruj¹cego to postêpowanie dosz³o do naruszenia prawa strony do
rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki. Projekt przyjmuje równie¿ rozwi¹za-
nie, i¿ w przypadku, gdy skarga na przewlek³oœæ postêpowania jest zasadna, a strona
w skardze ¿¹da³a wydania s¹dowi rozpoznaj¹cemu sprawê co do istoty lub prokurato-
rowi prowadz¹cemu lub nadzoruj¹cemu postêpowanie przygotowawcze wi¹¿¹cych za-
leceñ, wówczas s¹d w³aœciwy zaleca podjêcie odpowiednich czynnoœci w wyznaczonym
terminie. Dotychczas ustawa w takich przypadkach pozostawia³a s¹dowi w³aœciwemu
uprawnienie wydania wi¹¿¹cych zaleceñ. Proponowane rozwi¹zanie obligatoryjnego
wydawania zaleceñ s³u¿yæ ma podniesieniu skutecznoœci skargi na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu przygotowawczym i s¹dowym bez nieu-
zasadnionej zw³oki.

W celu zwiêkszenia efektywnoœci skargi na przewlek³oœæ postêpowania, poprzez
pryzmat jej oceny jako skutecznego œrodka krajowego w rozumieniu przepisu art. 13
Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci œrodka, projekt ustawy
przewiduje obligatoryjne zas¹dzanie przez s¹d sumy pieniê¿nej w kwocie od 2.000 do
15.000 z³ na rzecz skar¿¹cego, o ile wyst¹pi on z takim ¿¹daniem, a skarga oka¿e siê
zasadna. W chwili obecnej ustawa przewiduje fakultatywnoœæ zas¹dzania przez s¹dy
odpowiedniej sumy pieniê¿nej, w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 10 000 z³otych.

Usprawnieniu funkcjonowania s¹dów s³u¿¹ tak¿e sukcesywne nowelizacje przepi-
sów zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organi-
zacji i zakresu dzia³ania sekretariatów s¹dowych oraz innych dzia³ów administracji
s¹dowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwoœci, Nr 5, poz. 22 ze zm.).

Ponadto – dla osi¹gniêcia poprawy efektywnoœci pracy s¹dów trwaj¹ prace nad
zmian¹ ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070) w kierunku racjonalizacji i uelastycznienia struktury organizacyjnej
s¹dów.

W sferze organizacyjno-strukturalnej w ostatnich latach podejmowane by³y dzia³a-
nia w zakresie zarz¹dzania kadrami s¹downictwa powszechnego, w tym rozmieszcze-
nia kadr stosownie do poziomu obci¹¿enia prac¹ poszczególnych s¹dów. Podstawê

17. posiedzenie Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r. 215



podejmowanych w tym zakresie dzia³añ stanowi wszechstronna analiza obci¹¿enia
prac¹ sêdziów (i asesorów) na poszczególnych szczeblach s¹downictwa, w podziale na
piony orzecznicze i kategorie spraw. Dzia³ania te maj¹ na celu w³aœciwe wykorzystanie
pracowników s¹dów, zarówno sêdziów, jak i pracowników administracyjnych i pomoc-
niczych. W wyniku analizy obsady kadrowej w s¹dach i obci¹¿enia prac¹ w kontekœcie
wp³ywu spraw, dokonywane s¹ przydzia³y zwalnianych stanowisk sêdziowskich do po-
szczególnych s¹dów oraz zmiany w zakresie struktury organizacyjnej s¹dów, w tym
dzielenie du¿ych s¹dów.

W zwi¹zku z problemem strukturalnych pozosta³oœci opracowano program ich lik-
widacji w odniesieniu do s¹dów apelacyjnych i okrêgowych.

W ramach dzia³añ doraŸnych przewidywane jest opracowanie planu okresowego
delegowania sêdziów na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych, z s¹dów o mniejszym obci¹¿eniu, do s¹dów równorzêdnych,
w których wystêpuje strukturalna pozosta³oœæ spraw lub nast¹pi³ istotny wzrost wp³y-
wu spraw, przekraczaj¹cy mo¿liwoœci orzecznicze sta³ych obsad sêdziowskich tych
jednostek. Dzia³ania takie umo¿liwi¹ likwidacjê pozosta³oœci lub zapobie¿enie ich
powstawaniu.

W celu usprawnienia pracy s¹dów sukcesywnie zatrudniani s¹ w coraz wiêkszej licz-
bie asystenci sêdziów i sekretarze s¹dowi do administracyjnej obs³ugi sêdziów. Podejmo-
wane s¹ tak¿e ró¿norodne dzia³ania maj¹ce na celu podniesienie poziomu obs³ugi
interesantów (miêdzy innymi tworzone s¹ punkty informacyjne, wyd³u¿ane godziny
pracy s¹dów).

Na przestrzeni ostatnich lat prowadzone s¹ tak¿e przez organy wszystkich szczebli
nadzoru administracyjnego dzia³ania nadzorcze, w szczególnoœci polegaj¹ce na moni-
torowaniu spraw najd³u¿ej zalegaj¹cych w s¹dach oraz zmierzaj¹ce do efektywnego
wyznaczania i zachowania ci¹g³oœci terminów rozprawy. Przeprowadzane wizytacje
i lustracje skutkuj¹ stosownymi zaleceniami pokontrolnymi i przyczyniaj¹ siê do usu-
wania stwierdzonych uchybieñ w pracy s¹dów.

Niezale¿nie od powy¿szego, w ramach realizowanych przez Ministerstwo Sprawied-
liwoœci projektów Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”, maj¹c na wzglêdzie koniecz-
noœæ zwiêkszenia efektywnoœci wykorzystania kadr s¹downictwa powszechnego,
przewidywane jest opracowanie standardów obci¹¿enia dla wszystkich grup zawodo-
wych s¹downictwa powszechnego, zaœ w odniesieniu do kadry zarz¹dzaj¹cej – profili
kompetencyjnych.

Z powa¿aniem
Jacek Czaja
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o spowodowanie zbadania przez s³u¿by

podleg³e panu ministrowi prawid³owoœci postêpowania komorniczego
prowadzonego wobec Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zmuszony jestem skierowaæ proœbê do pana ministra, albowiem
czynnoœci komornicze realizowane w ci¹gu wielu lat przez komornika
rewiru III w stosunku do szpitala budz¹ wielkie spo³eczne emocje wobec
kwestionowania ich prawid³owoœci przez kierownictwo szpitala. Spór toczy
siê o dziesi¹tki milionów z³otych!

Podejmowa³em próby znalezienia rozwi¹zania tego problemu jako
przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Lubuskiego, a tak¿e jako senator,
spotyka³em siê z prezesami S¹du Rejonowego oraz S¹du Okrêgowego
w Gorzowie Wielkopolskim, jednak bezskutecznie. Dodam równie¿, i¿ wobec
kontrowersyjnego komornika prowadzone s¹ postêpowania przygotowawcze
przez organy œcigania, zaœ on sam po targniêciu siê na w³asne ¿ycie znajduje
siê w stanie œpi¹czki.

Panie Ministrze, jestem przekonany, ¿e w tej sprawie ju¿ tylko autorytet
ministra sprawiedliwoœci jest w stanie doprowadziæ do udzielenia
ostatecznej odpowiedzi na pytanie, jakie ustami mediów stawia opinia
publiczna: czy komornik okrada³ szpital?

Z powa¿aniem
Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 29 sierpnia 2008 r.

Pan
Henryk Maciej WoŸniak
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora na 17. posiedzeniu
Senatu w dniu 7 sierpnia 2008 r., dotycz¹ce sposobu prowadzenia postêpowania egze-
kucyjnego przez Komornika S¹dowego przy S¹dzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopol-
skim (dawny rewir III) w sprawie przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi
Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje:

Na wstêpie informujê, i¿ obecnie Kancelaria Komornika S¹dowego przy S¹dzie Re-
jonowym w Gorzowie Wielkopolskim (odpowiadaj¹ca dawnemu rewirowi III) prowadzo-
na jest przez zastêpcê komornika asesora Grzegorza Juszczaka. Komornik wskazany
w oœwiadczeniu Pana Senatora nie pe³ni ju¿ tej funkcji od 2006 r. Sprawa tego komor-
nika rzeczywiœcie w pewnym okresie czasu by³a szeroko komentowana w mediach. Do-
tyczy³a ona jednak g³ównie innych wydarzeñ, niezwi¹zanych bezpoœrednio z kwesti¹
postêpowania egzekucyjnego prowadzonego wobec Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Wobec informacji dotycz¹cych tych
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wydarzeñ, w grudniu 2006 r. Ministerstwo Sprawiedliwoœci – Departament Wykonania
Orzeczeñ i Probacji, przeprowadzi³o lustracjê dzia³alnoœci Komornika S¹dowego (ów-
czesnego Rewiru III) przy S¹dzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, obejmuj¹c¹
okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 19 paŸdziernika 2006 r. W kontekœcie infor-
macji jakie dotar³y do Ministra Sprawiedliwoœci, przedmiotowa lustracja przeprowa-
dzona zosta³a w zakresie prawid³owoœci stosowania instytucji depozytu s¹dowego
(art. 808 k.p.c.), gospodarowania kwotami podejmowanymi z depozytu s¹dowego, ter-
minowoœci rozliczania zaliczek na pokrycie wydatków oraz sprawnoœci postêpowania
egzekucyjnego w sprawach, w których pobrane zosta³y zaliczki. W trakcie prowadzonej
lustracji kontroli poddano miêdzy innymi szereg akt spraw egzekucyjnych doty-
cz¹cych postêpowania egzekucyjnego prowadzonego w³aœnie przeciwko d³u¿nikowi, ja-
kim by³ szpital. Czêœæ z tych postêpowañ by³a zawieszona z uwagi na wszczêcie w tym
okresie wobec szpitala postêpowania restrukturyzacyjnego. W ramach postêpowania
egzekucyjnego komornik dokona³ zajêcia wierzytelnoœci, jakie przys³ugiwa³y szpitalowi
od NFZ. Kwoty zajête podczas egzekucji zosta³y nastêpnie z³o¿one do depozytu s¹dowe-
go. W toku tych postêpowañ dosz³o jednak do pewnej nieprawid³owoœci. Mianowicie
pismem z dnia 15 wrzeœnia 2006 r. komornik zwróci³ siê do S¹du Rejonowego w Gorzo-
wie Wielkopolskim z proœb¹ o zwrot z depozytu s¹dowego tych kwot. W sumie komor-
nik poprosi³ o zwrot kwoty 4.400.000,00 z³ (cztery miliony czterysta tysiêcy z³otych
i 00/100). Kwota ta zosta³a komornikowi wyp³acona, chocia¿ tok postêpowania egze-
kucyjnego w ¿aden sposób nie uzasadnia³ dokonania wyp³aty tej kwoty z depozytu
s¹dowego. Tak¿e komornik w ¿aden sposób nie uzasadni³ wydanego polecenia. Nastêp-
nie w miesi¹cu paŸdzierniku 2006 r. wp³ynê³y z kancelarii komornika na konto sum
depozytowych s¹du trzy przelewy na ³¹czn¹ kwotê w³aœnie 4.400.000,00 z³. Pismem
z dnia 17 paŸdziernika 2006 r. komornik zwróci³ siê z proœb¹ o zaksiêgowanie tej wp³a-
conej kwoty na poczet poszczególnych kwot wyp³aconych zgodnie z pismem z dnia
15 wrzeœnia 2006 roku.

Reasumuj¹c – komornik w miesi¹cu wrzeœniu 2006 r., bez uzasadnienia podj¹³
z depozytu s¹dowego kwotê 4.400.000,00 z³, któr¹ po okresie oko³o jednego miesi¹ca
zwróci³. By³a to jedyna nieprawid³owoœæ stwierdzona w toku lustracji. W pozosta³ych
wypadkach, w zakresie stanowi¹cym przedmiot lustracji, nie stwierdzono istotnych
uchybieñ. Instytucja depozytu s¹dowego (art. 808 k.p.c.) by³a zasadniczo stosowana
prawid³owo.

W toku postêpowañ egzekucyjnych skierowanych przeciwko Samodzielnemu Pub-
licznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim pojawi³y siê jeszcze
inne kontrowersje. Otó¿ w czasie tych postêpowañ wszczêto wobec szpitala postêpowa-
nie restrukturyzacyjne. Pojawi³y siê wówczas w¹tpliwoœci prawne dotycz¹ce zasadno-
œci pobierania przez komornika w trakcie egzekucji nale¿noœci przypadaj¹cych
szpitalowi (miêdzy innymi z NFZ) i sk³adania ich do depozytu s¹dowego, w sytuacji kie-
dy postêpowanie egzekucyjne jest zawieszone na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³a-
dów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684 z póŸn. zm.) tj. wobec wszczêcia
postêpowania restrukturyzacyjnego. W prowadzonym postêpowaniu egzekucyjnym
komornik zajmowa³ œwiadczenia przypadaj¹ce szpitalowi z NFZ i sk³ada³ je do depozy-
tu s¹dowego. Szpital natomiast uwa¿a³, i¿ komornik nie by³ uprawniony do zajmowa-
nia tych kwot twierdz¹c, i¿ wobec wszczêcia postêpowania restrukturyzacyjnego kwoty
te nie podlegaj¹ zajêciu. Ocena prawna zaistnia³ej sytuacji nie by³a jednoznaczna. Zgod-
nie bowiem z art. 24 powo³anej ustawy, w okresie od dnia wszczêcia postêpowania
restrukturyzacyjnego do dnia wydania decyzji o umorzeniu albo o zakoñczeniu
postêpowania restrukturyzacyjnego, wszczête postêpowania egzekucyjne, w zakresie
nale¿noœci objêtych postêpowaniem restrukturyzacyjnym, podlegaj¹ zawieszeniu,
z wyj¹tkiem postêpowañ egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia indywi-
dualnych roszczeñ pracowników wynikaj¹cych z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia
1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ
u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw. Wskazaæ jednak nale¿y, i¿ w wy-
padku zawieszenia postêpowania egzekucyjnego czynnoœci dokonane przez komorni-
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ka przed zawieszeniem pozostaj¹ nadal w mocy. Ponadto zgodnie z regu³¹ wyra¿on¹
w art. 900 § 2 k.p.c., zajêcie sum p³atnych periodycznie obejmuje tak¿e wyp³aty przy-
sz³e. Z powy¿szego uregulowania wynika³oby, i¿ w przedmiotowej sprawie zajêcie przez
komornika wierzytelnoœci z Lubuskiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzib¹ w Zielonej Górze, dokonane przed zawieszeniem postêpowania, pozostawa³o
w mocy. By³o ono zatem skuteczne. W myœl powo³anego art. 900 § 2 k.p.c. by³o ono
skuteczne tak¿e w sytuacji kiedy œwiadczenie to p³atne by³o periodycznie. Niemniej jednak
wskazaæ nale¿y, i¿ czym innym jest zajêcie jednej wierzytelnoœci, która ma byæ
wyp³acana d³u¿nikowi periodycznie (w takim wypadku zajêcie obejmuje tak¿e wyp³aty
przysz³e) a czym innym jest zajêcie kilku wierzytelnoœci, które powstaj¹ w ró¿nych od-
stêpach czasu. Wydaje siê, i¿ w tym drugim przypadku zajêcie wierzytelnoœci powsta³ej
przed zawieszeniem postêpowania nie mo¿e odnosiæ skutku wobec wierzytelnoœci, któ-
ra powsta³a dopiero po zawieszeniu postêpowania. Aby mo¿na by³o dokonaæ poboru
nale¿noœci wynikaj¹cej z takiej wierzytelnoœci nale¿y uprzednio dokonaæ jej zajêcia. Je-
¿eli jednak postêpowanie jest zawieszone komornik oczywiœcie nie mo¿e dokonywaæ
kolejnych zajêæ. Wskazaæ tak¿e nale¿y, i¿ postêpowanie restrukturyzacyjne prowadzo-
ne na podstawie przepisów powo³anej na wstêpie ustawy jest postêpowaniem analogicz-
nym do postêpowania upad³oœciowego i naprawczego prowadzonego wobec
przedsiêbiorców. Podobnie w postêpowaniu upad³oœciowym, zgodnie z art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60,
poz. 535 z póŸn. zm.) z dniem og³oszenia upad³oœci postêpowania egzekucyjne prowa-
dzone wobec przedsiêbiorcy ulegaj¹ zawieszeniu z mocy prawa a sumy uzyskane w za-
wieszonych postêpowaniach organ egzekucyjny z urzêdu przekazuje do masy
upad³oœci. Jak z powy¿szego wynika w tym wypadku przepis wprost wskazuje co dzieje
siê z sumami uzyskanymi w zawieszonych postêpowaniach. Analogicznego zapisu nie
ma jednak w ustawie restrukturyzacyjnej. Jednakowo¿ sposób postêpowania restruk-
turyzacyjnego uregulowany w tej ustawie zak³ada, ¿e restrukturyzowany szpital dys-
ponuje w sposób szczegó³owo opisany w ustawie nale¿nymi mu œrodkami.
Prawid³owoœæ tych dyspozycji nadzoruje organ restrukturyzacyjny (wojewoda lub
minister w³aœciwy do spraw zdrowia). Ustawa zak³ada zatem, i¿ szpital dysponuje nale¿-
nymi mu œrodkami. Zatem powy¿sze okolicznoœci raczej uzasadniaj¹ stanowisko, i¿
œrodki zajête w postêpowaniu egzekucyjnym od chwili jego zawieszenia winny byæ
przekazane restrukturyzowanemu zak³adowi opieki zdrowotnej.

Jak z powy¿szego wynika sytuacja prawna jaka powsta³a na skutek wszczêcia po-
stêpowania restrukturyzacyjnego wobec szpitala by³a doœæ skomplikowana. Jednak¿e
jedynym organem wy³¹cznie w³aœciwym do dokonania oceny prawnej omawianego tu-
taj zagadnienia by³ s¹d. To s¹d bowiem sprawuje nadzór judykacyjny nad czynnoœcia-
mi komornika. Kwestie tutaj poruszane mog¹ byæ rozstrzygane wy³¹cznie w trybie
takiego nadzoru. D³u¿nik natomiast dysponuje prawem zaskar¿enia do s¹du ka¿dej
czynnoœci komornika (art. 767 k.p.c.). Je¿eli zatem d³u¿nik – w tym wypadku Samo-
dzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim – uwa¿a³, i¿ œrodki te
nie powinny byæ zajmowane przez komornika i sk³adane do depozytu s¹dowego lecz
wyp³acane d³u¿nikowi, winien on wyst¹piæ do w³aœciwego s¹du rejonowego ze stosown¹
skarg¹ na te czynnoœci komornika. W przypadku gdyby s¹d rozpatruj¹cy skargê po-
dzieli³ wskazane powy¿ej argumenty, z pewnoœci¹ stosowne kwoty zosta³yby zwolnione
z depozytu i przelane na konto szpitala.

Odnosz¹c siê do pytania stawianego w oœwiadczeniu, pragnê zauwa¿yæ, i¿ w ca³ej
tej sytuacji nale¿y pamiêtaæ tak¿e o interesie wierzycieli. Kwoty zajête i z³o¿one do de-
pozytu s¹dowego nie stanowi¹ bowiem w³asnoœci komornika lecz s¹ to pieni¹dze, które
przede wszystkim maj¹ zaspokoiæ wierzycieli.

Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŒCI
Marian Cichosz
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka
z³o¿one wspólnie z innymi senatorami

skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziejskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Z wielkim zdziwieniem przyjmujemy informacjê o wstrzymaniu przez

Zarz¹d Telewizji Polskiej SA planów budowy siedzib oddzia³ów regionalnych
TVP w Gorzowie, £odzi, Kielcach i Olsztynie. Jeszcze w czerwcu bie¿¹cego
roku przedstawiciele Zarz¹du TVP zapewniali, ¿e prace nad nowelizacj¹
ustawy o radiofonii i telewizji s¹ bez zwi¹zku z planami inwestycyjnymi,
które s¹ realizowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami prawnymi
wedle uprzednio zatwierdzonych harmonogramów.

Tymczasem, jak wynika z komunikatu prasowego TVP, Zarz¹d
postanawia wstrzymaæ realizacjê powy¿szych planów, podaj¹c jako
przyczynê plany likwidacji przez Platformê Obywatelsk¹ oddzia³ów TVP
poprzez przekazanie ich samorz¹dom. Ten argument jest nieprawdziwy, zaœ
jego u¿ycie daje podstawy, by stwierdziæ, ¿e motywy decyzji Zarz¹du TVP
maj¹ charakter polityczny.

Zwracamy siê do Pana Prezesa o spowodowanie zaniechania
stosowania przez Zarz¹d TVP politycznego szanta¿u oraz o konsekwentn¹
realizacjê zatwierdzonych planów!

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak
Andrzej Owczarek
Marek Trzciñski
Ryszard Górecki
Maciej Grubski
Micha³ Ok³a
Krzysztof Kwiatkowski
Stanis³aw Gorczyca

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 wrzeœnia 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem, z³o¿onym przez senatora Henryka Ma-

cieja WoŸniaka wspólnie z innymi senatorami podczas 17. posiedzenia Senatu RP,
7 sierpnia 2008 roku uprzejmie informujê, ¿e plany inwestycyjne Telewizji Polskiej SA
nie nale¿¹ do obszaru kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Pragnê jednak poinformowaæ Pana Marsza³ka, i¿ zwróciliœmy siê do prezesa Za-
rz¹du TVP SA, p. Andrzeja Urbañskiego, z wnioskiem o zapoznanie siê z oœwiadcze-
niem Panów Senatorów oraz odniesienie siê do zawartych w nim zarzutów.

Pan Andrzej Urbañski wyjaœni³, i¿ Zarz¹d Spó³ki Telewizja Polska SA nie podj¹³
ostatecznej decyzji o wstrzymaniu budowy siedzib nowych oddzia³ów TVP SA. Po otrzy-
maniu pozytywnej opinii w tej kwestii ze strony Rady Nadzorczej TVP SA, Zarz¹d zwo³a³
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki, aby uzyskaæ od Ministra Skarbu informa-
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cje, czy i w jakim zakresie w³aœciciel (Skarb Pañstwa) zamierza przekazaæ czêœæ maj¹t-
ku Spó³ki samorz¹dom. Zarz¹d oczekuje obecnie decyzji Ministerstwa Skarbu
w sprawie terminu Walnego Zgromadzenia. Wszelkie decyzje w sprawach finansowych
Zarz¹d Telewizji Polskiej SA uzale¿nia od kondycji ekonomicznej Spó³ki, a powa¿n¹
przes³ank¹ do ich podejmowania s¹ informacje przekazywane przez Ministerstwo
Skarbu Pañstwa.

Pragnê zapewniæ, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjê³a w tej sprawie
wszelkie dzia³ania przys³uguj¹ce jej w ramach ustawowo okreœlonych kompetencji.

Z powa¿aniem
Witold Ko³odziejski
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie nieruchomoœci na potrzeby

s¹downictwa w Toruniu.
Zwróci³ siê do Pana prezydent Torunia, pan Micha³ Zaleski, w sprawie

nieruchomoœci na potrzeby wymiaru sprawiedliwoœci na terenie miasta
Torunia. Miasto od d³u¿szego czasu bezskutecznie zabiega o zabezpieczenie
na ten cel zabudowanych nieruchomoœci po³o¿onych w Toruniu przy ulicach
Bydgoskiej nr 37–39 i Ks. Kujota 1, bêd¹cych od 2005 r. w dyspozycji Agencji
Mienia Wojskowego. Niezgodny z interesem publicznym upór tej ostatniej
sprawia, ¿e sprawa tkwi w miejscu.

Zawarta w ostatnim wyst¹pieniu prezydenta Torunia propozycja – pismo
WNG.P.72244/7/03 z dnia 21 lipca 2008 r. – sprowadza siê do dokonania
zamiany wspomnianych nieruchomoœci na nieruchomoœci gminy miasta
Toruñ po³o¿one przy ulicach Mostowej 30 i Podmurnej 29, aktualnie u¿yczone
agendom S¹du Rejonowego w Toruniu oraz Rodzinnemu Oœrodkowi
Diagnostyczno-Konsultacyjnemu dzia³aj¹cemu przy S¹dzie Okrêgowym
w Toruniu. Proponowane do zamiany nieruchomoœci maj¹, zdaniem w³adz
Torunia, porównywalne wartoœci: po 6 milionów z³ ka¿da.

Uwa¿am, ¿e nale¿y doceniæ gest w³adz Torunia zawarty w propozycji
zamiany nieruchomoœci. Oczekujê, ¿e zostanie on ¿yczliwie przez Pana
przyjêty i spotka siê z takim dzia³aniem pañskiego resortu, które umo¿liwi
dokonanie proponowanej zamiany.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 11.09.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do pisma Pana Marsza³ka z dnia 13 sierpnia 2008 r. znak BPS/DSK-
-043-773/08, przy którym zosta³ przes³any tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senato-
ra Jana Wyrowiñskiego podczas 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 7 sierpnia 2008 r. w sprawie nieruchomoœci na potrzeby s¹downictwa w Toru-
niu uprzejmie informujê:

S¹d Okrêgowy w Toruniu od wielu lat prowadzi dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwi¹za-
nia problemu niedoboru powierzchni i stworzenia pracownikom prawid³owych warun-
ków pracy w jednostkach. Poprawa warunków lokalowych w ostatnich latach
nastêpuje poprzez pozyskanie obiektów oraz ich przystosowanie i zmodernizowanie, co
wymaga zaanga¿owania znacznych œrodków finansowych z bud¿etu pañstwa.

Z uwagi na podjête starania S¹du o przejêcie w trwa³y zarz¹d dotychczasowej siedziby
przy ul. Mostowej 30 i Podmurnej 29, nieruchomoœci u¿yczonej dla potrzeb s¹downictwa
przez Gminê Miasta Toruñ, otrzyma³em pismo od Prezydenta Miasta Torunia informu-
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j¹ce o mo¿liwoœci przekazania przedmiotowej nieruchomoœci w drodze zamiany na in-
n¹ nieruchomoœæ z zasobów Skarbu Pañstwa.

W ramach proponowanej zamiany Prezydent Miasta Torunia wskaza³ budynki przy
ul. Bydgoskiej 37–39 i Ks. Stanis³awa Kujota 1, które pozostaj¹ w zasobie Skarbu Pañ-
stwa w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.

W œwietle powy¿szego uprzejmie informujê Pana Senatora, ¿e akceptuj¹c propozy-
cjê Pana Prezydenta zwróci³em siê do Prezesa Agencji Mienia Wojskowego pismem
DB-II-070-6/08 z dnia 3 wrzeœnia 2008 r. z proœb¹ o wyra¿enie zgody na przekazanie
przedmiotowych obiektów na potrzeby instytucji publicznych na terenie Miasta Toru-
nia.

Pozytywna decyzja Prezesa Agencji Mienia Wojskowego stworzy³aby mo¿liwoœæ za-
miany przedmiotowej nieruchomoœci Skarbu Pañstwa na nieruchomoœæ Gminy Miasta
Toruñ, aktualnie zajmowanej przez s¹dy toruñskie.

Z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Marian Cichosz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Pan Micha³ Zaleski zwróci³ siê do pana prezydenta Torunia w sprawie

nieruchomoœci na potrzeby wymiaru sprawiedliwoœci na terenie miasta
Torunia. Miasto od d³u¿szego czasu bezskutecznie zabiega o zabezpieczenie
na ten cel zabudowanych nieruchomoœci po³o¿onych w Toruniu przy ulicy
Bydgoskiej 37–39 i ulicy ksiêdza Kujota 1, bêd¹cych od 2005 r. w dyspozycji
Agencji Mienia Wojskowego. Niezgodny z interesem publicznym upór tej
instytucji sprawia, ¿e sprawa tkwi w miejscu.

Zawarta w ostatnim wyst¹pieniu prezydenta Torunia propozycja – pismo
WNG.P.72244/7/03 z dnia 21 lipca 2008 r. – sprowadza siê do dokonania
zamiany wymienionych nieruchomoœci na nieruchomoœci gminy miasta Toruñ
po³o¿one przy ulicy Mostowej 30 i ulicy Podmurnej 29, aktualnie u¿yczone
agendom S¹du Rejonowego w Toruniu oraz Rodzinnemu Oœrodkowi
Diagnostyczno-Konsultacyjnemu dzia³aj¹cemu przy S¹dzie Okrêgowym
w Toruniu. Proponowane do zamiany nieruchomoœci maj¹, zdaniem w³adz
Torunia, porównywalne wartoœci wynosz¹ce po 6 milionów z³ ka¿da.

Uwa¿am, ¿e nale¿y doceniæ gest w³adz Torunia zawarty w propozycji
zamiany nieruchomoœci. Oczekujê, ¿e zostanie on ¿yczliwie przez Pana
przyjêty i spotka siê z takim dzia³aniem Pañskiego resortu, które umo¿liwi
dokonanie proponowanej zamiany. Liczê równie¿, ¿e w zaistnia³ej sytuacji
ulegnie wreszcie zmianie stanowisko Agencji Mienia Wojskowego.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.09.17

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Jana Wyrowiñskiego

podczas 17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 sierpnia 2008 r. do-
tycz¹ce zamiany nieruchomoœci bêd¹cej w zasobie Agencji Mienia Wojskowego przy
ul. Bydgoskiej nr 37–39 i Ksiêdza Kujota 1 w Toruniu (BPS/DSK-043-800/08), uprzej-
mie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Przedmiotowa nieruchomoœæ przejêta zosta³a do zasobu Agencji Mienia Wojskowe-
go protoko³em zdawczo-odbiorczym nr 5/KWP/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. na pod-
stawie zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji planu
przekazywania Agencji Mienia Wojskowego nieruchomoœci Skarbu Pañstwa zbêdnych
dla resortu spraw wewnêtrznych i administracji w 2005 r.

Agencja Mienia Wojskowego, wykazuj¹c zrozumienie dla potrzeb jednostki samo-
rz¹du terytorialnego, wstrzyma³a planowany na dzieñ 16 lutego 2007 r. przetarg na
sprzeda¿ przedmiotowej nieruchomoœci w celu podjêcia rozmów w sprawie bezprzetar-
gowej jej sprzeda¿y na rzecz miasta Torunia.
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Jednak rozmowy prowadzone z Marsza³kiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sprawie zamiany nieruchomoœci lub sprzeda¿y bezprzetargowej po cenie równej war-
toœci nieruchomoœci, okreœlonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego, jak równie¿ rozmo-
wy w sprawie bezprzetargowej sprzeda¿y na rzecz w³adz miasta Torunia, nie przynios³y
oczekiwanych rezultatów.

Maj¹c na uwadze zasady racjonalnej gospodarki, redukcjê kosztów zwi¹zanych
z utrzymaniem obiektu oraz koniecznoœæ zapewnienia realizacji planu finansowego
Agencji Mienia Wojskowego na 2008 r. oraz brak woli nabycia nieruchomoœci przez
w³adze jednostki samorz¹du terytorialnego, Agencja Mienia Wojskowego podjê³a de-
cyzjê o rozpoczêciu procesu sprzeda¿y nieruchomoœci.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci przeprowadzony w dniu
10 czerwca 2008 r., mimo zainteresowania potencjalnych nabywców zakoñczy³ siê wy-
nikiem negatywnym. Wobec tego, z uwagi na koniecznoœæ pozyskania w 2008 r. œrod-
ków na Fundusz Modernizacji Bezpieczeñstwa Publicznego, rozpoczêto procedury
zwi¹zane z organizacj¹ drugiego przetargu.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ maj¹c na uwadze koniecznoœæ realizacji
przez Agencjê Mienia Wojskowego ustawowo powierzonych jej zadañ oraz brak mo¿li-
woœci zagospodarowania przez ni¹ proponowanych do zamiany nieruchomoœci (aktu-
alnie nale¿¹cych do miasta i zajmowanych przez jednostki administracji publicznej) –
Agencja negatywnie odnios³a siê do propozycji w³adz miasta Torunia w tym wzglêdzie.

Na zakoñczenie pragnê zwróciæ uwagê na fakt, i¿ Agencja Mienia Wojskowego auto-
nomicznie wykonuje prawa w³asnoœci i inne prawa rzeczowe w stosunku do powierzo-
nego mienia Skarbu Pañstwa, a we w³aœciwoœci Ministra Obrony Narodowej – który
sprawuje ustawowy nadzór nad dzia³alnoœci¹ Agencji Mienia Wojskowego – nie znaj-
duje siê mo¿liwoœæ podejmowania decyzji czy te¿ wydawania poleceñ odnosz¹cych siê
do szeroko rozumianej dzia³alnoœci Agencji zwi¹zanej z zagospodarowaniem mienia.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za wystarczaj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Bogdan Klich
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18. POSIEDZENIE SENATU
(25 wrzeœnia 2008 r.)





Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma sygna³ami, które docieraj¹ do mnie od kierowców,

zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy,
jak¿e wa¿ny problem.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(DzU z 2005 r. Nr 108, poz. 908), dokumentem stwierdzaj¹cym uprawnienie
do kierowania rowerem przez osobê, która nie ukoñczy³a osiemnastu lat, jest
karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy, a motorowerem – karta mo-
torowerowa lub prawo jazdy. Do czasu ukoñczenia osiemnastego roku ¿ycia
ka¿da osoba zobligowana jest posiadaæ dokument, który bêdzie uprawnia³ j¹
do kierowania rowerem czy te¿ motorowerem. Niestety, gdy koñczy ona
osiemnasty rok ¿ycia, ten dokument nie jest ju¿ potrzebny. Wed³ug wielu kie-
rowców taki stan rzeczy jest nie do przyjêcia, gdy¿ wiele osób kieruj¹cych ro-
werami czy te¿ wszelkiego rodzaju skuterami nie zna przepisów ruchu
drogowego. Stanowi to wielkie niebezpieczeñstwo na drodze dla wszystkich
u¿ytkowników dróg. Nieznajomoœæ elementarnych znaków drogowych czy
te¿ zasad poruszania siê na drodze prowadzi do wielu groŸnych sytuacji, na
przyk³ad wymuszania pierwszeñstwa, niesygnalizowania manewrów, itd.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy Minister-
stwo Infrastruktury dostrzega ten problem, a jeœli tak, to w jaki sposób ma za-
miar go rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 paŸdziernika 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak przes³ane przy piœ-

mie BPS/DSK-043-828/08 z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. uprzejmie informujê, ¿e sprawa
poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego stanowi jeden z istotnych elementów poli-
tyki transportowej Ministerstwa Infrastruktury.

Dotychczasowy stan prawny zezwalaj¹cy osobom powy¿ej 18 roku ¿ycia na kiero-
wanie rowerem i motorowerem bez posiadania stosownych uprawnieñ ulegnie zmianie
po wejœciu w ¿ycie ustawy o kieruj¹cych pojazdami, której projekt zostanie w najbli¿-
szym okresie skierowany pod obrady Sejmu. Nowe przepisy wprowadzaj¹ kategoriê AM
prawa jazdy uprawniaj¹c¹ do kierowania motorowerem. Uzyskanie kategorii AM pra-
wa jazdy bêdzie warunkowane odbyciem odpowiedniego szkolenia oraz zdaniem egza-
minu pañstwowego, a posiadanie uprawnieñ bêdzie wymagane tak przed jak i po
ukoñczeniu 18 roku ¿ycia, o ile osoba nie uzyska wy¿szej kategorii prawa jazdy. Jedno-
czeœnie resort stoi na stanowisku, ¿e obowi¹zek uzyskania uprawnieñ do kierowania
motorowerem nie bêdzie dotyczy³ osób, które w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy bêd¹ mia³y
ukoñczone 18 lat.
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Nowe przepisy nie wprowadzaj¹ obowi¹zku posiadania uprawnieñ przez kieru-
j¹cych rowerami, którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia. Po³o¿ony zosta³ natomiast nacisk na
wczeœniejsze zaznajomienie m³odych ludzi z przepisami ruchu drogowego. W szko³ach
podstawowych wprowadzone bêd¹ obowi¹zkowe zajêcia dla uczniów ubiegaj¹cych siê
o wydanie karty rowerowej. Szkolenie takie obejmie w zasadzie ca³¹ populacjê m³odzie-
¿y, która uzyska przynajmniej minimum wiedzy o przepisach ruchu drogowego do
praktycznego wykorzystania jako uczestnik ruchu drogowego.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Bendera

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e mimo doznania przez Polaków dotkliwych

krzywd, mordów dokonywanych na nich przez skrajne ugrupowania nacjo-
nalistyczne w latach ostatniej wojny œwiatowej, ale i póŸniej, obecne stosunki
pañstwowe miêdzy niepodleg³¹ Ukrain¹ i Rzeczpospolit¹ Polsk¹ s¹ przyjaz-
ne, wrêcz przyjacielskie. PrzyjaŸñ zobowi¹zuje do wzajemnoœci, zw³aszcza
wobec ju¿ praktycznie mniejszoœci polskiej zamieszkuj¹cej obszary dawnej
Rzeczypospolitej, i unikania dyskryminacji.

Niestety, nie zawsze i nie wszêdzie na Ukrainie tak siê dzieje. Polacy we
Lwowie dysponuj¹ zaledwie dwiema œwi¹tyniami: katedr¹ i koœcio³em
œw. Antoniego. Nadal, mimo wielokrotnych przyrzeczeñ, Polacy nie mog¹ odzys-
kaæ koœcio³a œw. Marii Magdaleny. Jest to œwi¹tynia, w której Polacy modlili
siê od pocz¹tku XVII wieku. Stanowi ona hipoteczn¹ w³asnoœæ istniej¹cej przy
koœciele parafii. Jej proboszczem jest ksi¹dz biskup Leon Ma³y, sufragan ar-
chidiecezji rzymskokatolickiej obrz¹dku ³aciñskiego we Lwowie. W³asnoœæ tê
potwierdza, opublikowany w ilustrowanym kalendarzu tej¿e parafii na rok
2008, oficjalny dokument z dnia 13 grudnia 2004 r., wystawiony przez Archi-
wum Pañstwowe we Lwowie.

Ca³y czas jednak koœció³ œw. Marii Magdaleny nie jest w gestii parafii
i proboszcz nie ma mo¿liwoœci dysponowania nim. Fronton œwi¹tyni „zdobi¹”
liczne tablice informuj¹ce po ukraiñsku, ¿e jest to Budynek Muzyki Organo-
wej i Kameralnej. Niemal codziennie w œwi¹tyni – prezbiterium z o³tarzem od-
dziela zas³ona – odbywaj¹ siê próby orkiestry oraz koncerty muzyczne, nie
tylko muzyki powa¿nej, ale i skocznej. Z nawy g³ównej, gdzie odbywaj¹ siê
koncerty, administracja Budynku Muzyki Organowej i Kameralnej usunê³a
stacje drogi krzy¿owej.

Od niedawna ustêpstwem wobec parafian jest mo¿liwoœæ odprawiania
mszy œwiêtej raz dziennie w budynku koœcielnym, w dni powszednie o godzi-
nie 8.00, w dni œwi¹teczne o godzinie 10.00. W innym czasie koœció³ jest nie-
dostêpny dla wiernych i osób zwiedzaj¹cych miasto. Natychmiast po ka¿dej
mszy œwiêtej uczestnicy musz¹ nie tylko zamiataæ pod³ogê ca³ego koœcio³a,
ale i zmywaæ. D¹¿¹c do przywrócenia normalnoœci w koœciele œw. Marii Mag-
daleny, polska mniejszoœæ we Lwowie, wierni zwi¹zani z t¹ œwi¹tyni¹ w mar-
cu 2007 r. zamknêli siê w koœciele i g³odowali. G³odówkê przerwano po
zapewnieniach w³adz administracyjnych, ¿e koœció³ œw. Marii Magdaleny
przestanie byæ g³ównie Budynkiem Muzyki Organowej i Kameralnej, powróci
do parafii, bêdzie ponownie wy³¹cznie miejscem kultu religijnego. Czas poka-
za³, ¿e by³y to z³udne zapewnienia.

Niedawno, latem bie¿¹cego roku, nast¹pi³y dalsze ograniczenia doty-
cz¹ce wymienionej œwi¹tyni. W dniu 22 lipca 2008 r. Lwów odwiedzili ojco-
wie paulini z Jasnej Góry. Koœcio³owi œw. Marii Magdaleny przekazali oni
kopiê obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej. Umieszczono j¹ w prezbiterium,
odgrodzonym zas³on¹ od nawy g³ównej. W uroczystym przekazaniu koœcio³o-
wi kopii obrazu Jasnogórskiej Madonny, obok t³umnie obecnych wiernych,
uczestniczyli proboszcz œwi¹tyni, ksi¹dz biskup Leon Ma³y, ksi¹dz arcybis-
kup Mieczys³aw Mokrzycki, koadiutor metropolity ksiêdza kardyna³a arcy-
biskupa Mariana Jaworskiego, oraz konsul generalny RP we Lwowie
Wies³aw Osuchowski.

W³adze Lwowa wydarzenie to, zwi¹zane z wniesieniem kopii wizerunku
Pani Jasnogórskiej do Budynku Muzyki Organowej i Kameralnej, jak oficjal-
nie nazywany jest koœció³ œw. Marii Magdaleny, uzna³y za naruszenie pra-
wa. Wiernych niepokoj¹, przera¿aj¹ rozchodz¹ce siê w mieœcie wieœci
i informacje, ¿e wobec proboszcza koœcio³a œw. Marii Magdaleny, ksiêdza bis-
kupa Leona Ma³ego, podjête zosta³o dochodzenie s¹dowe.

Panie Ministrze, gdy w ubieg³ym miesi¹cu by³em we Lwowie, przez wielu
wiernych z wymienionej parafii, przez przechodniów by³em upraszany o to,
¿ebym sprawê koœcio³a œw. Marii Magdaleny przedstawi³ w Senacie RP i po-
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informowa³ o niej rz¹d RP. W zwi¹zku z tym proszê pana ministra, by odby³
pan minister rozmowê z ambasadorem Republiki Ukrainy w Polsce, wezwa³
go do MSZ w trybie dyplomatycznym i za¿¹da³ oficjalnych wyjaœnieñ, co siê
dzieje z koœcio³em œw. Marii Magdaleny we Lwowie i jaka bêdzie jego przy-
sz³oœæ.

Panie Ministrze, przywrócenie œwi¹tyni, o której mowa, wiernym, polskiej
mniejszoœci we Lwowie, sprzyjaæ bêdzie przyjaznym relacjom polsko-ukraiñskim
i, miejmy nadziejê, przyczyni siê walnie do zabliŸnienia bolesnych urazów
z przesz³oœci.

Ryszard Bender

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 6 listopada 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Ryszarda Bendera z³o¿onego podczas

18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. (pismo nr BPS/DSK-043-829/08),
chcia³bym poinformowaæ, ¿e w³adze RP od wielu lat zaanga¿owane s¹ w sprawê zwrotu
budynku œwi¹tyni pod wezwaniem œw. Marii Magdaleny we Lwowie Koœcio³owi rzym-
skokatolickiemu. Warto zauwa¿yæ, i¿ w Polsce sprawa ta jest konsekwentnie podno-
szona od wielu lat przez kolejne rz¹dy RP w rozmowach ze stron¹ ukraiñsk¹.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e kwestia praw naszych rodaków za granic¹ jest Ministrowi
Spraw Zagranicznych szczególnie bliska, dlatego osobiœcie podj¹³ on interwencjê
w sprawie koœcio³a Marii Magdaleny we Lwowie. Pragnê poinformowaæ, ¿e proœba o po-
zytywne rozwi¹zanie sprawy, wyra¿ona zosta³a w liœcie z dnia 4 kwietnia br., skierowa-
nym do Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy, pana Wo³odymyra Ohryzki. List ten
Minister SZ RP Rados³aw Sikorski mia³ sposobnoœæ osobiœcie wrêczyæ adresatowi pod-
czas szczytu NATO w Bukareszcie. Ponadto, powy¿sza kwestia podniesiona zosta³a
podczas spotkania Ministra SZ RP z Ministrem W. Ohryzk¹ w Nowym Jorku, na margi-
nesie inauguracji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, pod koniec wrzeœ-
nia br. Otrzymaliœmy zapewnienie Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy o woli
sprzyjania satysfakcjonuj¹cemu nas rozwi¹zaniu sprawy. Takie samo zapewnienie
otrzyma³ pan Andrzej Kremer, podsekretarz stanu w MSZ podczas konsultacji ze
swoim ukraiñskim odpowiednikiem, Wiceministrem SZ Konstjantynem Jelisjejewem,
3 paŸdziernika br.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e sprawa zwrotu koœcio³a Marii Magdaleny we Lwowie
polskim katolikom pozostaje w kompetencji w³adz miasta Lwowa, nie zaœ w³adz cen-
tralnych w Kijowie. Jednoczeœnie podmiotem wiod¹cym w rozmowach ze stron¹
ukraiñsk¹ na temat zwrotu obiektu s¹ w³adze koœcielne. W³adze polskie mog¹ jedynie
popieraæ ich starania, w ramach dba³oœci o realizacjê prawa mniejszoœci polskiej do
swobodnego wyznawania i praktykowania swej religii.

W poparcie starañ parafian polskiego pochodzenia o zwrot koœcio³a aktywnie
w³¹czy³ siê Konsulat Generalny RP we Lwowie podejmuj¹c interwencje wobec w³adz lo-
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kalnych w porozumieniu z w³adzami koœcielnymi – metropolit¹ lwowskim kardyna³em
M. Jaworskim i biskupem L. Ma³ym. Miêdzy innymi, po zaognieniu konfliktu wokó³ ko-
œcio³a w marcu 2007 r. konsul generalny wystosowa³ notê protestacyjn¹ do mera mia-
sta Lwowa, przeprowadzi³ te¿ bezpoœrednie rozmowy w tej sprawie z gubernatorem
P. Olijnykiem i merem A. Sadowym. Rozmowy te by³y trudne, w³adze miejskie Lwowa
nie sprzyjaj¹ bowiem szybkiemu rozwi¹zaniu sprawy. Mimo to, Konsulat Generalny RP
we Lwowie przypomina o sprawie koœcio³a œw. Marii Magdaleny w trakcie niemal wszyst-
kich spotkañ z przedstawicielami administracji lokalnej.

Jeœli natomiast chodzi o motywy dzia³añ s¹dowych przeciw proboszczowi parafii
bp. Leonowi Ma³emu, to wg informacji Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, dotycz¹
one nie zwrotu koœcio³a, lecz kontrowersji wokó³ formy umowy o wynajmie budynku,
której podpisanie zaproponowa³ biskupowi dyrektor sali organowej.

W³adze centralne Ukrainy staraj¹ siê, co pokaza³y wczeœniejsze problemy o charak-
terze historycznym, w wielu wypadkach unikaæ podejmowania decyzji z powodów poli-
tycznych odnosz¹cych siê do sytuacji wewnêtrznej i podzia³ów politycznych Ukrainy.

Pragnê poinformowaæ jednoczeœnie, ¿e w³adze polskie prowadz¹ usilne starania
o zwrot pami¹tek po zamordowanych przez re¿ym stalinowski w Bykowni funkcjona-
riuszach Pañstwa Polskiego, upamiêtnienie polskich obywateli tam poleg³ych oraz
o pozwolenie na prowadzenie prac ekshumacyjnych w Bykowni. Zabiegamy tak¿e
o zwrot eksponatów Muzeum Wojska Polskiego, które odnalaz³y siê w Kijowie, po kra-
dzie¿y dokonanej w 2006 roku. Powy¿sze sprawy, zale¿ne od decyzji w³adz central-
nych, wydaj¹ siê znacznie bli¿sze pozytywnego rozwi¹zania.

Chcia³bym zapewniæ, ¿e kwestia odzyskania koœcio³a Marii Magdaleny we Lwowie
poruszona przez Pana Senatora R. Bendera m.in. w „Tygodniku Niedziela” z 5 paŸdzier-
nika br., znajduje siê na liœcie priorytetowych celów resortu, i bêdzie ona konsekwen-
tnie podejmowana w rozmowach ze stron¹ ukraiñsk¹.

Z wyrazami szacunku
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Józefa Bergiera

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wieloma w¹tpliwoœciami co do stosowania przepisów

art. 921 § 1 kodeksu pracy zwracam siê z proœb¹ o ich interpretacjê i udziele-
nie odpowiedzi na pytanie, czy pracownik zatrudniony u dwóch lub wiêkszej
liczby pracodawców na podstawie umowy o pracê, którego stosunek pracy
usta³ u tych pracodawców w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê lub rentê,
nabywa prawo do odprawy pieniê¿nej wskazanej w art. 921 § 1 k.p. od ka¿-
dego z pracodawców, czy tylko, zgodnie z przepisami art. 92 § 2 k.p., od jed-
nego z nich, a jeœli przys³ugiwaæ mu bêdzie tylko jedna odprawa, który
pracodawca powinien j¹ wyp³aciæ.

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa imienia Papie¿a Jana Paw³a II
w Bia³ej Podlaskiej, oprócz nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczel-
ni jako podstawowym miejscu pracy, jest równie¿ pracodawc¹ nauczycieli,
dla których jest to dodatkowe miejsce pracy. Umowy z tymi pracownikami s¹
zawierane w pe³nym i niepe³nym wymiarze czasu pracy, czêstokroæ na czas
nieokreœlony. Zdarzaj¹ siê w zwi¹zku z tym sytuacje, gdy z uwagi na nabycie
prawa do renty lub emerytury z tymi pracownikami rozwi¹zywane s¹ stosun-
ki pracy. Pojawiaj¹ siê wtedy z ich strony roszczenia o wyp³atê wskazanej
w art. 921 § 1 k.p. odprawy rentowej lub emerytalnej, mimo ¿e, jak wynika
z posiadanych przez nas informacji, pracownicy ci otrzymuj¹ takie odprawy
od pracodawcy, u którego œwiadczyli pracê jako w podstawowym miejscu
pracy.

Jak wynika z przepisu art. 921 § 1 k.p., pracownikowi spe³niaj¹cemu
warunki uprawniaj¹ce do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy lub emerytury,
którego stosunek pracy usta³ w zwi¹zku z przejœciem na rentê lub emeryturê,
przys³uguje odprawa pieniê¿na w wysokoœci jednomiesiêcznego wynagro-
dzenia. W § 2 art. 921 k.p. znalaz³o siê jednak ograniczenie wskazuj¹ce, i¿
pracownik, który otrzyma³ odprawê, nie mo¿e ponownie nabyæ do niej prawa.

W tych okolicznoœciach w piœmiennictwie, doktrynie i orzecznictwie
s¹dów istniej¹ dwa rozbie¿ne stanowiska co do interpretacji wymienionego
przepisu § 2 art. 921 k.p., wywo³uj¹ce powa¿ne trudnoœci w jego stosowaniu.

Wskazaæ nale¿y, i¿ z brzmienia art. 921 § 1 k.p. wynika, i¿ istniej¹ cztery
przes³anki nabycia przez pracownika prawa do odprawy: po pierwsze,
spe³nienie przez pracownika warunków uprawniaj¹cych do renty lub emery-
tury; po drugie, przejœcie na rentê lub emeryturê; po trzecie, rozwi¹zanie sto-
sunku pracy; po czwarte, zwi¹zek miêdzy rozwi¹zaniem stosunku pracy
a przejœciem na rentê lub emeryturê.

Wed³ug jednego z pogl¹dów, skoro odprawa rentowa lub emerytalna jest
swego rodzaju wynagrodzeniem za pracê, a przy tym œwiadczeniem bê-
d¹cym swoist¹ rekompensat¹ finansow¹ zwi¹zan¹ z zakoñczeniem aktyw-
noœci zawodowej pracownika, to w sytuacji, je¿eli pracownik jest
zatrudniony u wiêcej ni¿ jednego pracodawcy i u ka¿dego z nich nastêpuje
rozwi¹zanie stosunku pracy z pracownikiem w zwi¹zku z przejœciem na rentê
lub emeryturê, a pracownik po zakoñczeniu zatrudnienia bêdzie pobiera³ wy-
³¹cznie rentê lub emeryturê, to jest nast¹pi zwi¹zek pomiêdzy rozwi¹zaniem
umów o pracê a przejœciem na emeryturê lub rentê, odprawa rentowa lub
emerytalna powinna przys³ugiwaæ od ka¿dego z pracodawców.

Podziela to zapatrywanie miêdzy innymi R. Sedlik, który wyrazi³ pogl¹d
(Prawo Pracy 2002/2/3), i¿ w przypadku, gdy pracownik by³ zatrudniony
u kilku pracodawców, odprawa emerytalna lub rentowa przys³uguje od ka¿-
dego z pracodawców. Podobnie stanowisko zajê³a E. Szempliñska wskazu-
j¹c, i¿ prawo do odprawy emerytalnej przys³uguje pracownikowi z tytu³u
ka¿dego stosunku pracy nawi¹zanego przed otrzymaniem uprawnieñ emery-
talnych (lub rentowych) (Konsultacje i wyjaœnienia, PiZS 2006/4/39).

Podobnego stanowiska mo¿na doszukaæ siê równie¿ w publikacji A. Pan-
cera (S³. Pracow. 1991/4/3). Wskaza³ on, ¿e je¿eli z pracownikiem rozwi¹za-
ny zosta³ stosunek pracy w zwi¹zku z nabyciem przez niego prawa do
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emerytury lub renty inwalidzkiej, pracownikowi temu nale¿y siê odprawa.
Nie ma przy tym znaczenia, czy dany zak³ad pracy jest dla pracownika jedy-
nym (podstawowym) miejscem zatrudnienia, czy te¿ dodatkowym. Z interpre-
tacji tego pogl¹du wynika, i¿ autor stoi na stanowisku, ¿e odprawa pieniê¿na
przys³uguje pracownikowi nie tylko od pracodawcy, który jest jego podstawo-
wym zak³adem pracy, ale równie¿, w przypadku podjêcia dodatkowego za-
trudnienia, od ka¿dego innego pracodawcy, o ile zostan¹ spe³nione
przes³anki z art. 921 § 1 k.p.

Na takim stanowisku stoj¹ równie¿ niektórzy przedstawiciele doktryny
podnosz¹c, i¿ odprawa emerytalno-rentowa ma charakter powszechnego
œwiadczenia, czyli œwiadczenia przys³uguj¹cego wszystkim pracownikom,
których stosunek pracy usta³ w warunkach okreœlonych art. 921 k.p.,
a w zwi¹zku z brakiem innych warunków nabycia prawa do odprawy, ni¿
wynikaj¹ce ze wskazanego przepisu, uzasadnione jest twierdzenie, ¿e oma-
wiane œwiadczenie przys³uguje bez wzglêdu na rodzaj umowy o pracê (termi-
nowa czy bezterminowa), przyczynê niezdolnoœci do pracy (ogólny stan
zdrowia, choroba zawodowa czy wypadek przy pracy), zakres tej niezdolno-
œci (ca³kowita czy czêœciowa), charakter renty (sta³a czy okresowa).

Mo¿liwa jest jednak odmienna interpretacja wymienionego przepisu. Cy-
towane pogl¹dy pomijaj¹ bowiem wyraŸn¹ dyspozycjê przepisu art. 921 § 2
k.p. jednoznacznie ograniczaj¹c¹ mo¿liwoœæ wielokrotnego nabycia prawa do
odprawy i wskazuj¹c¹ na jednorazowy charakter tego œwiadczenia. Do tego
rodzaju interpretacji przepisu sk³ania siê równie¿ wspomniana uczelnia.

W sprawie odprawy pieniê¿nej z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy
w zwi¹zku z przejœciem pracownika na rentê lub emeryturê wypowiedzia³ siê
miêdzy innymi S¹d Apelacyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 8 paŸ-
dziernika 1998 r. (III APa 53/98), wyraŸnie wskaza³, i¿ art. 921 § 2 k.p.
stwierdzaj¹cy, ¿e pracownik, który otrzyma³ odprawê emerytaln¹, nie mo¿e
ponownie nabyæ do niej prawa, oznacza, ¿e ustawodawca okreœli³ prawo do
odprawy emerytalnej jako uprawnienie jednorazowe. Jest to tym samym
œwiadczenie, które pracownik mo¿e otrzymaæ tylko raz w zwi¹zku z zakoñ-
czeniem swojej aktywnoœci zawodowej. Inaczej stanowiska tego interpreto-
waæ siê nie da.

Podziela ten pogl¹d równie¿ doktryna. Jacek Skoczyñski w ksi¹¿ce „Ko-
deks Pracy. Komentarz” pod redakcj¹ Ma³gorzaty Gersdorf, Krzysztofa R¹cz-
ki i Jacka Skoczyñskiego, wydanie siódme, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2005 r., na stronie 429, interpretuj¹c art. 921 § 2 k.p.,
podkreœla³ wyraŸnie, i¿ nie nabywa prawa do odprawy tylko taki pracownik,
który ju¿ odprawê otrzyma³. Obojêtne jest przy tym, czy otrzyma³ j¹ od dane-
go pracodawcy, czy te¿ od innego pracodawcy. Wskazanie co do jednorazo-
woœci tego œwiadczenia jest wiêc jednoznaczne. Pracownik ma zatem prawo
wy³¹cznie do jednej odprawy pieniê¿nej bez wzglêdu na to, z iloma praco-
dawcami usta³ stosunek pracy w zwi¹zku z jego przejœciem na rentê lub eme-
ryturê. W wypadku, gdy jeden z pracodawców pracownika takow¹ odprawê
wyp³aci, gaœnie roszczenie pracownika o wyp³atê kolejnych odpraw u innych
pracodawców, z którymi mia³ zawarte umowy o pracê. Co prawda istniej¹
w¹tpliwoœci, który z pracodawców powinien wyp³aciæ odprawê – czy ten,
z którym stosunek pracy usta³ jako pierwszy, czy ten, od którego przys³ugi-
wa³aby odprawa korzystniejsza – to fakt wyp³aty odprawy, jak wy¿ej wska-
za³em, wyczerpuje roszczenie pracownika w ca³oœci i nie ma on ju¿ prawa –
nie nabywa prawa do tego œwiadczenia u innych pracodawców.

Wydaje siê wiêc, i¿ taka by³a w³aœnie intencja ustawodawcy zawarta
w przepisie art. 921 § 2 k.p. i, jak wskazywa³em, do takich rozwi¹zañ sk³ania
siê reprezentowana przeze mnie uczelnia.

Niemniej w¹tpliwoœci co do interpretacji tego przepisu istniej¹, co powo-
duje powa¿ne problemy w jego stosowaniu. Dlatego jeszcze raz pozwalam
sobie prosiæ Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska w zakresie jego wyk³adni
i stosowania.

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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OdpowiedŸ

Warszawa, 21 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Józefa Bergiera z³o¿onym podczas
18. posiedzenia Senatu, przes³anym przy piœmie z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., znak:
BPS/DSK-043-830/08, w sprawie interpretacji stosowania przepisów art. 921 § 1 Ko-
deksu pracy, przedstawiam nastêpuj¹c¹ informacjê:

Zgodnie z art. 921 § 1 k.p., pracownikowi spe³niaj¹cemu warunki uprawniaj¹ce do
uzyskania renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy
usta³ w zwi¹zku z przejœciem na rentê lub emeryturê, przys³uguje odprawa pieniê¿na
w wysokoœci jednomiesiêcznego wynagrodzenia. Zatem, warunkiem nabycia prawa do
odprawy na podstawie tego przepisu jest ustanie stosunku pracy pozostaj¹ce w zwi¹z-
ku z przejœciem na rentê lub emeryturê.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, prawa i obowi¹zki pracownika zatrudnionego
równolegle w ramach wiêcej ni¿ jednego stosunku pracy ustala siê odrêbnie dla ka¿de-
go z tych zatrudnieñ, chyba, ¿e konkretny przepis stanowi inaczej. Regu³a ta ma zasto-
sowanie tak¿e w zakresie nabywania prawa do odprawy pieniê¿nej, o której mowa
w art. 921 k.p. Oznacza to, ¿e pracownik, pozostaj¹cy równolegle w wiêcej ni¿ jednym
stosunku pracy nabywa prawo do odprawy emerytalnej z tytu³u rozwi¹zania ka¿dego
z nich, pod warunkiem, ¿e rozwi¹zanie ka¿dego stosunku pracy jest zwi¹zane z przejœciem
na emeryturê.

Moim zdaniem, przepis art. 92 § 2 k.p., zgodnie z którym pracownik, który otrzyma³
odprawê, nie mo¿e ponownie nabyæ do niej prawa, dotyczy sytuacji, gdy po uzyskaniu
prawa do odprawy emerytalnej – w wyniku spe³nienia wszystkich niezbêdnych przes³a-
nek – pracownik podejmuje kolejne zatrudnienie i nastêpnie je rozwi¹zuje.

Natomiast zakaz ten nie dotyczy zatrudnienia „równoleg³ego”, czyli istniej¹cego
w dniu przejœcia na emeryturê lub rentê.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z w¹tpliwoœciami oraz licznymi zapytaniami rolników, doty-

cz¹cymi maksymalnego okresu ugorowania dzia³ek rolnych, który nie pozba-
wi ich prawa do p³atnoœci bezpoœrednich do tych dzia³ek, zwracam siê do
Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie tej kwestii.

Chcia³bym jednoczeœnie zaznaczyæ, ¿e zgodnie z otrzymanymi przeze
mnie informacjami pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
udzielaj¹ rolnikom informacji o maksymalnie piêcioletnim okresie ugorowania
u¿ytków rolnych. Zgodnie z tymi informacjami po tym okresie konieczne jest
rozpoczêcie uprawy ugorowanej dzia³ki rolnej. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwa-
gê, ¿e zgodnie z tymi informacjami po piêciu latach ugorowania dzia³ka
powinna byæ uprawiana niezale¿nie od terminu nabycia przedmiotowej
dzia³ki przez w³aœciciela.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo nr BPS/DSK-043-831/08 z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., doty-

cz¹ce oœwiadczenia Senatora Przemys³awa B³aszczyka z³o¿onego na 18. posiedzeniu
Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., pragnê wyjaœniæ co nastêpuje.

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach w ramach sy-
stemów wsparcia bezpoœredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217, z póŸn. zm.) jednolita p³at-
noœæ obszarowa przys³uguje rolnikowi na bêd¹ce w jego posiadaniu w dniu 31 maja
roku, w którym ubiega siê o p³atnoœæ, grunty rolne spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce warunki:

· wnioskowana powierzchnia kwalifikuj¹ca siê do p³atnoœci nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 1 ha (za³¹cznik nr XX do rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1973/2004, z póŸn.
zm.),

· minimalna powierzchnia pojedynczej dzia³ki rolnej w ramach z³o¿onego wniosku
wynosi 0,1 ha powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo (art. 2, pkt 1 przy-
toczonej ustawy),

· przestrzegane s¹ zasady zgodnoœci z normami – w przypadku gruntów ornych
oznacza to, ¿e jest prowadzona na nich uprawa roœlin lub ugorowanie.

Z przytoczonych przepisów wynika zatem, ¿e p³atnoœci mog¹ zostaæ przyznane rów-
nie¿ do gruntów ugorowanych. Zgodnie z § 2 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306,
z póŸn. zm.), uznaje siê, ¿e grunt orny by³ ugorowany, je¿eli grunt ten podlega³ co naj-
mniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca, koszeniu lub innym zabiegom uprawo-
wym zapobiegaj¹cym wystêpowaniu i rozprzestrzenianiu siê chwastów.
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Wspomniane przez Pana Senatora ograniczenie maksymalnego czasu ugorowania
do 5 lat by³o przewidziane w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagañ utrzymywania gruntów rolnych
w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. Nr 65, poz. 600, z póŸn. zm.). Niemniej jednak przepis
ten zosta³ zniesiony w 2007 r. przytoczonym rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów, do
gruntów ugorowanych mo¿na uzyskaæ wsparcie w ramach p³atnoœci bezpoœrednich,
niezale¿nie od okresu ugorowania tych gruntów.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowi Pañstwo!
Po zapoznaniu siê z artyku³ami, które pojawi³y siê w prasie œl¹skiej, do-

tycz¹cymi leczenia dzieci chorych onkologicznie powy¿ej osiemnastego roku
¿ycia, zwróci³am siê do Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii z proœb¹
o szczegó³ow¹ informacjê.

Zastêpca dyrektora do spraw lecznictwa Jolanta Nowak-JóŸwiak poin-
formowa³a:

„W miesi¹cu lipcu – w zwi¹zku z ca³kowit¹ zmian¹ systemu rozliczeñ
z NFZ – zosta³ zmieniony program komputerowy, którym szpital rozlicza poby-
ty. W programie tym nie ma mo¿liwoœci rozliczenia pacjenta powy¿ej osiem-
nastego roku ¿ycia, gdy¿ po wpisaniu PESEL pacjent zostaje automatycznie
«odrzucony» przez system. Potrzebne s¹ zatem rozwi¹zania centralne, które
usun¹ ograniczenia wiekowe w szpitalach pediatrycznych. Dla zobrazowa-
nia chcê dodaæ, ¿e w oddzia³ach dla doros³ych nie ma ograniczeñ wiekowych
i s¹ tam z powodzeniem na oddzia³ach zabiegowych operowane dzieci, jeœli
dla szpitala jest to korzystne finansowo.

Problem dzieci chorych onkologicznie, a maj¹cych ukoñczone osiemna-
œcie lat, zacz¹³ siê kilka lat temu, kiedy zniesiono zapis, ¿e leczenie choroby
przewlek³ej rozpoczête przed osiemnastym rokiem ¿ycia, mo¿na prowadziæ
na pediatrii do dwudziestego pierwszego roku ¿ycia. Nie przypominamy so-
bie, aby by³ kiedykolwiek problem z pacjentem, który ukoñczy³ dwadzieœcia
jeden lat. By³o to wielkim udogodnieniem i ogranicza³o zbêdn¹ biurokracjê.
Od kilku lat musimy w ka¿dym przypadku pisaæ podanie o zgodê z uzasadnie-
niem. Œl¹ski Oddzia³ Wojewódzki NFZ wyra¿a indywidualne zgody i wtedy
powraca problem rozliczenia. Chcielibyœmy rozwi¹zañ na szczeblu central-
nym – w NFZ i Ministerstwie Zdrowia, które rozwi¹¿¹ problem raz na za-
wsze”.

Proszê Pañstwa o wyra¿enie opinii Pañstwa w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2008.10.16

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator Krystynê Bochenek na

18. posiedzeniu Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku. przekazane przy piœmie Pana
Marka Zió³kowskiego, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku, w spra-
wie leczenia osób, które ukoñczy³y 18. rok ¿ycia na oddzia³ach pediatrycznych, uprzej-
mie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zasady i tryb finansowania ze œrodków publicznych œwiadczeñ opieki zdrowotnej
zosta³y okreœlone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach
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opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, ze
zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarz¹dzeniach Prezesa NFZ, doty-
cz¹cych szczegó³owych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach.

Zgodnie z art. 97 ww. ustawy, do zakresu dzia³ania Narodowego Funduszu Zdrowia
nale¿y m.in. okreœlanie jakoœci i dostêpnoœci oraz analiza kosztów œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i zawie-
ranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia, dzia³aj¹c na podstawie art. 146 cytowanej ustawy, wyda³ zarz¹dzenie
Nr 32/2008/DSOZ z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie okreœlenia warunków za-
wierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne z póŸn. zm., które z dniem
1 lipca 2008 roku wprowadza rozliczanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej realizowanych
w szpitalach w oparciu o system Jednorodnych Grup Pacjentów.

Odnosz¹c siê do kwestii poruszonej przez Pani¹ Senator, dotycz¹cej problemu re-
fundacji kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej udzielonych przez kliniki i szpitale on-
kologii dzieciêcej na rzecz pacjentów które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia, uprzejmie informujê
Pana Marsza³ka, i¿ zgodnie z komunikatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 23 wrzeœnia 2008 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje takie leczenie na
podstawie indywidualnych zgód wydawanych przez Dyrektorów Oddzia³ów Wojewódz-
kich NFZ po rozpatrzeniu wniosków wraz z uzasadnieniem. Wnioski takie, podobnie
jak w latach ubieg³ych, mog¹ sk³adaæ szpitale oraz pacjenci po uprzednim potwierdze-
niu takiej mo¿liwoœci przez szpital. Jednoczeœnie, jak wyjaœnia Fundusz, mo¿liwoœæ
uzyskania takiej zgody dotyczy jedynie sytuacji, w których istnieje uzasadniona koniecz-
noœæ zakoñczenia terapii rozpoczêtej przez ukoñczeniem 18 roku ¿ycia.

Równoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ wprowadzony nowy system
rozliczania œwiadczeñ opieki zdrowotnej realizowanych w rodzaju: leczenie szpitalne
w oparciu o Jednorodne Grupy Pacjentów jest wci¹¿ udoskonalany.

W okresie 3 miesiêcy od wprowadzenia sytemu JGP, w Ministerstwie Zdrowia oraz
Narodowym Funduszu Zdrowia odby³o siê szereg spotkañ z Konsultantami Krajowymi,
Konsultantami Wojewódzkimi, œwiadczeniodawcami a tak¿e przedstawicielami œrodo-
wisk medycznych, które mia³y na celu dalej id¹c¹ potrzebê weryfikacji i dostosowania
systemu JGP do krajowych potrzeb. Efektem tych prac by³y zmiany w zarz¹dzeniu Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzaj¹cym system JGP, polegaj¹ce m.in.
na zwiêkszeniu wyceny œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

240 18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.



OdpowiedŸ
PREZESA NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA

Warszawa, 20.11.2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senator Krystynê Bochenek na 18. po-

siedzeniu Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. w sprawie leczenia osób doros³ych
w szpitalach/oddzia³ach dzieciêcych, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Podzielaj¹c troskê Pani Senator o pacjentów leczonych w szpitalach dzieciêcych
w oddzia³ach onkologicznych, którzy z powodu osi¹gniêcia wieku 18 lat nie mog¹ kon-
tynuowaæ leczenia w oddzia³ach dla dzieci, uprzejmie informujê, i¿ informacja o mo¿li-
woœci finansowania przedmiotowego leczenia na podstawie indywidualnych zgód
wydawanych przez dyrektorów oddzia³ów wojewódzkich Funduszu na podstawie wni-
osków œwiadczeniobiorców i œwiadczeniodawców zosta³a zamieszczona w formie ko-
munikatu na stronie internetowej Centrali Funduszu.

Jednak¿e bior¹c po uwagê skalê problemu nale¿y podkreœliæ, i¿ wyra¿enie indywi-
dualnej zgody przez Dyrektora OW NFZ na kontynuacjê leczenia pacjenta i mo¿liwoœæ
dalszego rozliczania œwiadczeñ na jej podstawie musi byæ poparte ka¿dorazowo mery-
torycznym uzasadnieniem do³¹czonym do wniosku osoby wnioskuj¹cej tj. Dyrektora
zak³adu lecznictwa zamkniêtego.

W przypadku kiedy proœba do Dyrektora oddzia³u wojewódzkiego Funduszu o wy-
ra¿enie zgody zostanie z³o¿ona przez œwiadczeniobiorcê lub w jego imieniu przez opie-
kuna prawnego, do wniosku nale¿y równie¿ do³¹czyæ merytoryczne uzasadnienie
dyrektora ww. zak³adu. Mo¿liwoœæ skorzystania z ww. procedury powinna mieæ miej-
sce w sytuacjach wyj¹tkowych z uwagi na fakt niezgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami prawnymi a co za tym idzie brakiem podstaw prawnych do wydawania
przedmiotowych zgód.

Przedmiotowe kwestie jednoznacznie zosta³y uregulowane w rozporz¹dzeniu Mini-
stra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagañ, jakim powinny odpo-
wiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568). Przepisy rozporz¹dzenia szczegó³owo
okreœlaj¹ wymagania dla zak³adów opieki zdrowotnej zamkniêtej, w którego struktu-
rach funkcjonuje oddzia³ dzieciêcy, szczegó³owe warunki wymagane dla oddzia³ów
dzieciêcych w podziale na odcinki dla dzieci m³odszych do lat 3 i starszych powy¿ej
3 lat.

Ponadto z przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 oraz art. 17 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89, z póŸn. zm.) tj. rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r.
w sprawie rejestru zak³adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z póŸn. zm.)
oraz rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resor-
towych kodów identyfikacyjnych dla zak³adów opieki zdrowotnej oraz szczegó³owych
zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z póŸn. zm.), jednoznacznie wynika, ¿e
zak³ad opieki zdrowotnej mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ dopiero po uzyskaniu wpisu do
rejestru, którego podstaw¹ jest stwierdzenie przez organ prowadz¹cy rejestr, ¿e zak³ad
opieki zdrowotnej spe³nia wymagania okreœlone w art. 9–11 przywo³anej ustawy o za-
k³adach opieki zdrowotnej wraz z nadaniem odrêbnych kodów resortowych komórkom
organizacyjnym, w których udzielane s¹ œwiadczenia na rzecz dzieci oraz pacjentów
doros³ych. Jest rzecz¹ oczywist¹, i¿ nastêpstwem powy¿szego jest uwzglêdnienie od-
rêbnoœci komórek organizacyjnych w dokumentacji wewnêtrznej zak³adu opieki zdro-
wotnej.
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Kluczowe znaczenie w omawianej sprawie odgrywaj¹ przepisy ustawy o chorobach
zakaŸnych i zaka¿eniach z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z póŸn.
zm.) nak³adaj¹ce na u¿ytkowników nieruchomoœci obowi¹zek utrzymywania ich w sta-
nie sanitarnym nienaruszaj¹cym wymagañ higienicznych i zdrowotnych, w tym
w szczególnoœci niestwarzaj¹cym zagro¿enia przeniesienia chorób zakaŸnych i zaka-
¿eñ. Przywo³ana ustawa nak³ada na kierowników zak³adów opieki zdrowotnej udziela-
j¹cych ca³odobowych lub ca³odziennych œwiadczeñ zdrowotnych obowi¹zek
zapewnienia przestrzegania wymagañ higienicznych i zdrowotnych obejmuj¹cych miê-
dzy innymi postêpowanie przeciwdzia³aj¹ce szerzeniu siê zaka¿eñ zak³adowych a tak¿e
zapewnienie warunków do izolacji pacjentów szczególnie podatnych na zaka¿enia co
w odniesieniu do populacji pacjentów oddzia³ów hematologii i onkologii odgrywa decy-
duj¹c¹ rolê.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e za nieprzestrzeganie obowi¹zków wynikaj¹cych z przywo³anej
ustawy o chorobach zakaŸnych i zaka¿eniach w tym zakresie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ,
w tym odpowiedzialnoœæ karn¹, ponosz¹ kierownicy zak³adów opieki zdrowotnej,
w szczególnoœci za stworzenie zagro¿enia przeniesienia chorób zakaŸnych i zaka¿eñ,
w³¹cznie z konsekwencjami wynikaj¹cymi w zwi¹zku z wy¿ej wymienionymi okoliczno-
œciami z umów ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej.

Tak wiêc finansowanie przez Fundusz od 2009 r. przedmiotowych œwiadczeñ w ra-
mach zawartych umów u œwiadczeniodawców udzielaj¹cych œwiadczeñ zarówno dzie-
ciom jak równie¿ doros³ym, powinno odbywaæ siê pod warunkiem utworzenia przez
tych œwiadczeniodawców oddzia³ów szpitalnych spe³niaj¹cych wymagania fachowe
i sanitarne oraz wyposa¿onych odpowiednio na potrzeby leczenia dzieci lub doros³ych
wraz z dokonaniem ich rejestracji w Rejestrze Zak³adów Opieki Zdrowotnej.

Nale¿y przy tym dodaæ, i¿ przyjête w systemie informatycznym rozwi¹zania umo¿li-
wiaj¹ rozliczenie hospitalizacji, podczas której pacjent uzyskuje wiek 18 lat.

Pragnê dodaæ, i¿ powy¿sze stanowisko podziela Pan Prof. dr hab. med. Leszek Wdo-
wiak w³aœciwy w sprawie Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

Reasumuj¹c, rozwi¹zania systemowe, o których pisze Pani Senator w kontekœcie
przytoczonych powy¿ej okolicznoœci wymaga³yby zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych co nie le¿y w kompetencji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA
Zastêpca Prezesa ds. Medycznych
Jacek Grabowski
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
Zwrócili siê do mnie przedstawiciele œrodowiska polskich ortopedów

w sprawie, z któr¹ konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii
narz¹du ruchu, profesor Andrzej Górecki, wyst¹pi³ do pana prezesa w piœmie
z dnia 16 wrzeœnia 2008 r.

Uprzejmie proszê o zapoznanie mnie ze stanowiskiem Narodowego Fun-
duszu Zdrowia w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 9.01.2009 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senator Krystynê Bochenek na

18. posiedzeniu Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. w sprawie pisma skierowanego do
Prezesa Funduszu przez Profesora Andrzeja Góreckiego konsultanta krajowego w dzie-
dzinie ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Kwestie poruszane w piœmie z dnia 16 wrzeœnia 2008 r. dotycz¹ zarz¹dzenia zmie-
niaj¹cego Nr 67/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 wrzeœ-
nia 2008 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju
leczenie szpitalne, które w momencie wp³ywu do Funduszu pisma Marsza³ka Senatu
ju¿ nie obowi¹zywa³o, zosta³o bowiem zmienione Zarz¹dzeniem Nr 94/2008/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 paŸdziernika 2008 r. zmieniaj¹cym
zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju le-
czenie szpitalne.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ pismo konsultanta z dnia 16 wrzeœnia 2008 r. zawiera uwagi
dotycz¹ce charakterystyki JGP w czêœci ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu, które
pochodz¹ z dnia 11 sierpnia 2008 r. i tak jak wspominano na wstêpie przesta³y byæ ak-
tualne z uwagi na ci¹g³e prace maj¹ce na celu wprowadzanie kolejnych modyfikacji ob-
szernego materia³u.

Pragnê dodaæ, i¿ wszelkie wnioski konsultantów krajowych w tym wnioski Profeso-
ra Andrzeja Góreckiego odnosz¹ce siê do zmian wartoœci punktowych grup JGP stano-
wi¹ zwykle ogólne stwierdzenia maj¹ce charakter ¿yczeniowy, w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci nie s¹ oparte na rzetelnych danych kosztowych i odbiegaj¹ od faktycznych
kosztów ponoszonych w zwi¹zku z realizacj¹ œwiadczeñ. Powy¿sze spowodowane jest
miêdzy innymi niedostatecznymi regulacjami prawnymi w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na powy¿sze rozpatrywanie uwag konsultantów krajowych z poszczegól-
nych dziedzin medycyny w powy¿szym zakresie dokonywane jest z niezwyk³¹ ostro¿no-
œci¹; po pierwsze z uwagi na fakt braku w kraju jednolitych uregulowañ tj. rachunku
kosztów w zak³adach opieki zdrowotnej a dodatkowo z uwagi na fakt, i¿ konsultanci
nie s¹ de facto w³aœciwi merytorycznie w tym zakresie.
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Projekt Zarz¹dzenia Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 22 paŸdziernika 2008 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju leczenie szpitalne maj¹cy zastosowanie do kontraktowania œwiadczeñ
na rok 2009 i lata nastêpne nie ró¿ni¹cy siê w przedmiotowej kwestii od zarz¹dzenia
Nr 94/2008/DSOZ by³ przed okreœleniem przedmiotu postêpowania w sprawie zawar-
cia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz warunków wymaganych od
œwiadczeniodawców zgodnie z art. 146 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) przekazany do konsultacji Panu Profesorowi
w ustawowym trybie.

Uwagi Pana Profesora podobnie jak szereg innych uwag analizowane by³y pod
k¹tem zasadnoœci wprowadzenia do charakterystyki JGP a ostateczna jej wersja zna-
laz³a siê w opublikowanym projekcie zarz¹dzenia, do którego Pan Profesor nie zg³osi³
uwag.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z otrzyman¹ odpowiedzi¹ (sygn. BMP-0713-0868/08/EW/AK

z dnia 11 wrzeœnia 2008 r.) na moje oœwiadczenie senatorskie, z³o¿one pod-
czas siedemnastego posiedzenia Senatu RP, w sprawie zadoœæuczynienia fi-
nansowego rodzinom górników poleg³ych w czasie pacyfikacji kopalni
„Wujek” w grudniu 1981 r., uprzejmie proszê o udzielenie dodatkowych infor-
macji w sprawie przygotowywanego projektu ustawy o zadoœæuczynieniu ro-
dzinom ofiar wydarzeñ wolnoœciowych w latach 1956–1983.

Czy projekt ustawy zawiera jednoznaczny zapis okreœlaj¹cy, ¿e wyso-
koœæ kwoty odszkodowania, o któr¹ wyst¹pi uprawniony cz³onek rodziny,
bêdzie przyznana tylko tej osobie, która o ni¹ wyst¹pi, czy te¿ bêdzie kwot¹
przys³uguj¹c¹ ca³ej rodzinie? Innymi s³owy, czy wysokoœæ kwoty odszkodo-
wania przewidziana moc¹ ustawy bêdzie przys³ugiwa³a ka¿demu uprawnio-
nemu cz³onkowi rodziny (ma³¿onek, rodzice, dzieci) indywidualnie?

Bêdê wdziêczna Panu Ministrowi za udzielenie szczegó³owych infor-
macji.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-834/08),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pani¹ Krystyn¹ Bo-
chenek podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie
zadoœæuczynienia finansowego rodzinom górników poleg³ych w czasie pacyfikacji ko-
palni „Wujek” w grudniu 1981 roku, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 projektu ustawy o zadoœæuczynieniu rodzinom ofiar wy-
st¹pieñ wolnoœciowych w latach 1956–1983, przekazanego w dniu 14 paŸdziernika
2008 roku do uzgodnieñ miêdzyresortowych oraz zamieszczonego na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, ka¿demu
cz³onkowi rodziny osób, które na skutek dzia³añ wojska, milicji i innych organów apa-
ratu bezpieczeñstwa ponios³y œmieræ w zwi¹zku z wyst¹pieniami wolnoœciowymi na
rzecz odzyskania przez Pañstwo Polskie suwerennoœci, niepodleg³oœci i respektowania
praw cz³owieka w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, w grudniu 1970 roku na Wybrze¿u,
w czerwcu 1976 roku w Radomiu albo w okresie stanu wojennego trwaj¹cego od dnia
13 grudnia 1981 roku do dnia 22 lipca 1983 roku przys³ugiwaæ ma zadoœæuczynienie
w wysokoœci 50.000 z³otych. Do wskazanych powy¿ej cz³onków rodzin zalicza siê
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ma³¿onka, dzieci oraz rodziców osoby, która ponios³a œmieræ (vide: art. 2 projektu
ustawy).

Zgodnie zatem z projektowanymi przepisami, o przyznanie zadoœæuczynienia
w kwocie 50.000 z³ bêd¹ mogli ubiegaæ siê indywidualnie wskazani wy¿ej cz³onkowie
rodziny osób, które ponios³y œmieræ.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Zbigniewa Cichonia

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji,
wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorza Schetyny

Sk³adam to oœwiadczenie w zwi¹zku z wydarzeniami, jakie mia³y miej-
sce przed konsulatem rosyjskim w Krakowie po zaatakowaniu Gruzji przez
wojska rosyjskie.

Przez kilka dni przed wymienionym konsulatem odbywa³y siê manifesta-
cje, ludzie przychodzili tam z zapalonymi œwieczkami i wzywali Rosjê do opu-
szczenia obszaru Gruzji. Jednak bardzo niepokoj¹ce by³y reakcje policji,
która, po pierwsze, pozwala³a na atakowanie przez niezidentyfikowane oso-
by tych, którzy tam manifestowali, a po drugie, niektóre osoby manifestuj¹ce
usuwa³a, legitymowa³a. Ma³o tego, obecnie wiele spoœród tych osób otrzyma-
³o wezwanie do stawienia siê na policjê. Dotyczy to miêdzy innymi bardzo
znanego fotografika, pana Stanis³awa Markowskiego, postaci bardzo wybit-
nej. Jest to chyba, obok Adama Bujaka, najwybitniejszy wspó³czesny foto-
grafik. Znalaz³ siê on tam i dokumentowa³ te historyczne wydarzenia.

Dlatego sk³adam oœwiadczenie wzywaj¹ce ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji do wyjaœnienia tych praktyk, które s¹ nie do przyjêcia
w demokratycznym pañstwie prawa, zapewniaj¹cym przecie¿ ka¿demu pra-
wo do swobodnej manifestacji przekonañ, równie¿ przed takimi obiektami
jak ambasady, oczywiœcie o ile nie zak³óca to porz¹dku publicznego – z tym
¿e opisane zdarzenia trudno by by³o w tych kategoriach oceniaæ.

Zbigniew Cichoñ

OdpowiedŸ

Warszawa, 29.10.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-835/08)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Zbigniewa Cichonia
podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie dzia³añ
Policji wobec osób manifestuj¹cych przed Konsulatem Federacji Rosyjskiej w Krakowie
po zaatakowaniu Gruzji przez wojska rosyjskie, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
informacje.

W dniach 9–20 sierpnia 2008 roku w Krakowie przed Konsulatem Federacji Rosyj-
skiej przy ul. Biskupiej 7 odbywa³y siê zgromadzenia, stanowi¹ce akt solidarnoœci
z narodem gruziñskim. Osoby, które je zorganizowa³y, uczyni³y to bez uprzedniego za-
wiadomienia organu gminy w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zgromadzenia, a tym sa-
mym nie dope³ni³y obowi¹zku przewidzianego w artykule 6 § 1 ustawy z dnia 5 lipca
1990 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z póŸn. zm.), nara¿aj¹c siê
na odpowiedzialnoœæ karn¹ przewidzian¹ w artykule 52 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeñ.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e wszystkie czynnoœci realizowane przez krakowsk¹ Policjê
w zwi¹zku ze wskazanymi zgromadzeniami, odby³y siê z poszanowaniem godnoœci oso-
bistej oraz przekonañ osób bior¹cych w nich udzia³. Policjanci zabezpieczali obszar
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zgromadzeñ nie korzystaj¹c z uprawnieñ do u¿ycia si³y. Nie stwierdzono równie¿ przy-
padku atakowania uczestników manifestacji przez niezidentyfikowane osoby. Jedy-
nym nieumundurowanym funkcjonariuszem by³ technik kryminalistyki maj¹cy za
zadanie udokumentowaæ audiowizualnie przebieg demonstracji.

Policjanci znajduj¹cy siê na miejscu manifestacji legitymowali wy³¹cznie osoby
przewodnicz¹ce zgromadzeniom oraz sprawców uszkodzenia mienia. Nie stwierdzono
ani jednego przypadku legitymowania cudzoziemców, w tym m³odzie¿y gruziñskiej.

Wobec osób przewodnicz¹cych omawianym zgromadzeniom, w Komisariacie Policji
w Krakowie przeprowadzono postêpowania w sprawach o wykroczenia z art. 52 Kodek-
su wykroczeñ, które zosta³y zakoñczone odst¹pieniem od kierowania wniosków o uka-
ranie do s¹du grodzkiego oraz zastosowaniem pouczenia – zgodnie z art. 41 Kodeksu
wykroczeñ.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ brak jest podstaw do formu³owania zarzutów do-
tycz¹cych naruszenia porz¹dku prawnego przez funkcjonariuszy Policji realizuj¹cych
czynnoœci w zwi¹zku ze wskazanymi zgromadzeniami.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy podejmowanych przez spó³dzielnie mleczar-

skie dzia³añ w stosunku do rolników dostawców mleka z tytu³u nienale¿nie
wyp³aconego podatku VAT.

Zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug rolnikowi rycza³towemu dokonuj¹cemu dostaw mleka przys³uguje
zrycza³towany zwrot podatku z tytu³u sprzeda¿y œrodków produkcji rolnej.

Zg³osili siê do mnie rolnicy, którzy dostarczaj¹ mleko do spó³dzielni mle-
czarskich, z proœb¹ o interwencjê. Praktyka wielu spó³dzielni mleczarskich
jest nastêpuj¹ca: w przypadku odmówienia przez dostawcê mleka z³o¿enia
podpisu na fakturach, spó³dzielnia, nie maj¹c mo¿liwoœci odliczenia podatku
na zasadach okreœlonych w przytaczanej ustawie, obci¹¿a rolników strat¹
z tytu³u nieodliczania podatku oraz potr¹ca nale¿noœci z kwoty przys³ugu-
j¹cej rolnikowi za dostarczane mleko.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie informacji, czy dzia-
³anie spó³dzielni mleczarskich jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. zn.

BPS/DSK-043-836/08 oœwiadczeniem senatora Lucjana Cichosza dotycz¹cym podejmo-
wanych przez spó³dzielnie mleczarskie dzia³añ w stosunku do rolników dostawców
mleka z tytu³u nienale¿nie wyp³aconego podatku VAT – uprzejmie informujê Pana Mar-
sza³ka, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póŸn. zm.) podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
nabywaj¹cy produkty rolne od rolnika rycza³towego wystawia w dwóch egzemplarzach
fakturê dokumentuj¹c¹ nabycie tych produktów. Orygina³ faktury jest przekazywany
dostawcy. Faktura dokumentuj¹ca nabycie produktów rolnych powinna byæ oznaczo-
na jako „Faktura VAT RR” i powinna m.in. zawieraæ czytelne podpisy osób uprawnio-
nych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych
osób. A zatem, jeœli na fakturze brak jest podpisu rolnika rycza³towego, to taka faktura
nie spe³nia wymogu wnikaj¹cego z ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e stosownie do przepisów ww. ustawy zrycza³towany zwrot po-
datku zwiêksza u nabywcy produktów rolnych kwotê podatku naliczonego, w rozlicze-
niu za miesi¹c, w którym dokonano zap³aty, pod warunkiem ¿e:

1) nabycie produktów rolnych jest zwi¹zane z dostaw¹ opodatkowan¹;
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2) zap³ata nale¿noœci za produkty rolne, obejmuj¹ca równie¿ kwotê zrycza³towanego
zwrotu podatku, nast¹pi³a na rachunek bankowy rolnika rycza³towego nie póŸ-
niej ni¿ 14. dnia, licz¹c od dnia zakupu, z wyj¹tkiem przypadku, gdy rolnik zawar³
umowê z podmiotem nabywaj¹cym produkty rolne okreœlaj¹c¹ d³u¿szy termin
p³atnoœci;

3) w dokumencie stwierdzaj¹cym dokonanie zap³aty nale¿noœci za produkty rolne
zostan¹ podane numer i data wystawienia faktury potwierdzaj¹cej nabycie tych
produktów albo na fakturze potwierdzaj¹cej zakup produktów rolnych podano
dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzaj¹cego dokonanie zap³aty.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê zauwa¿yæ, ¿e dostawa mleka przez producentów
rolnych do podmiotów skupuj¹cych jest realizowana w wiêkszoœci wypadków na pod-
stawie umów zawieranych przez obie strony i umowy te powinny regulowaæ prawa
i obowi¹zki obu stron.

Z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie w mediach pojawi³o siê wiele informacji na temat pro-

duktów regionalnych i tradycyjnych rejestrowanych w europejskim systemie
ochronnym. Od czasu przyst¹pienia naszego kraju do Unii Europejskiej zare-
jestrowano w tym systemie kilka produktów z Polski.

Takie wyroby umacniaj¹ markê polskiej ¿ywnoœci na œwiecie, promuj¹c
dziedzictwo poszczególnych obszarów, stanowi¹ te¿ dla wytwórców szansê
zaistnienia na nowych rynkach zbytu ze wzglêdu na oryginalnoœæ i wysok¹
jakoœæ produktów, przy czym dla optymalnego funkcjonowania tego systemu
niezbêdne s¹ szeroko zakrojone dzia³ania informacyjne i promocyjne.

Proszê o poinformowanie mnie o dzia³aniach ministerstwa w tym zakre-
sie oraz o programach wsparcia dla producentów wyrobów regionalnych.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma, znak: BPS/DSK-043-837/08, z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.,

przy którym przekazano oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja w sprawie dzia³añ
informacyjnych i promocyjnych dotycz¹cych produktów regionalnych i tradycyjnych
oraz wsparcia dla producentów tych wyrobów uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje:

Do po³owy paŸdziernika br. w Systemie Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronio-
nych Oznaczeñ Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalnoœci zareje-
strowano siedem polskich produktów regionalnych i tradycyjnych. Kolejnych
25 wniosków zosta³o przekazanych do Komisji Europejskiej, a cztery s¹ rozpatrywane
na poziomie krajowym.

Obecnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(PROW 2007–2013) planowane jest wsparcie producentów wyrobów uczestnicz¹cych
w systemach jakoœci ¿ywnoœci w ramach dwóch dzia³añ: „Uczestnictwo rolników w sy-
stemach jakoœci ¿ywnoœci” oraz „Dzia³ania informacyjne i promocyjne”. W przypadku
obu dzia³añ do wsparcia kwalifikuj¹ siê nastêpuj¹ce wspólnotowe systemy jakoœci
¿ywnoœci: System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeñ Geografi-
cznych, Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalnoœci, rolnictwo ekologiczne oraz
krajowy system jakoœci ¿ywnoœci – integrowana produkcja (IP). Obecnie trwaj¹ prace
nad w³¹czeniem kolejnego systemu – „Jakoœæ Tradycja” – opracowanego przez Polsk¹
Izbê Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Forma pomocy w przypadku pierwszego dzia³ania polega na refundacji kosztów po-
niesionych przez producentów rolnych z tytu³u uczestnictwa w danym systemie jako-
œci ¿ywnoœci. Wsparcie w ramach tego dzia³ania udzielane jest na okres piêciu lat.
Maksymalna wysokoœæ wsparcia w ramach dzia³ania „Uczestnictwo rolników w syste-

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. 251



mach jakoœci ¿ywnoœci” w przypadku Systemu Chronionych Nazw Pochodzenia, Chro-
nionych Oznaczeñ Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalnoœci
wynosi 3200 z³ na rok, w przypadku rolnictwa ekologicznego – 996 z³, a wsparcie dla
produkcji integrowanej wnosi nie wiêcej ni¿ 2750 z³. Ze wzglêdu na specyfikê integro-
wanej produkcji, je¿eli w danym roku producent rolny nie poniós³ kosztów na kontrolê,
wówczas maksymalna wysokoœæ wsparcia wynosi 750 z³. Powy¿sze stawki wsparcia
zosta³y ustalone podczas przygotowywania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013, na podstawie analizy kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem syste-
mów. Wysokoœæ wsparcia w danym roku oblicza siê na podstawie rzeczywiœcie ponie-
sionych kosztów na kontrolê w wyniku której wydawane s¹ certyfikaty potwierdzaj¹ce
wytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacj¹, sk³adkê na rzecz grupy producentów,
która skupia i reprezentuje producentów wytwarzaj¹cych produkty w ramach danego
systemu jakoœci ¿ywnoœci oraz realizuje na rzecz swoich cz³onków okreœlone zadania.
Ponadto, w odniesieniu do integrowanej produkcji, refundacji podlegaj¹ koszty ponie-
sione na zakup publikacji poœwiêconych zasadom prowadzenia integrowanej produk-
cji oraz na zakup pu³apek lepowych i feromonowych.

W ramach drugiego z wymienionych dzia³añ – „Dzia³ania informacyjne i promocyj-
ne” planowane wsparcie bêdzie udzielane na tych samych zasadach wszystkich kwali-
fikuj¹cych siê systemów jakoœci ¿ywnoœci. Beneficjentami w przypadku tego dzia³ania
mog¹ byæ grupy producentów, niezale¿nie od ich formy prawnej, które skupiaj¹ pod-
mioty aktywnie uczestnicz¹ce w systemach jakoœci ¿ywnoœci i wytwarzaj¹ce produkty,
których dotyczy dzia³anie. Refundacji w ramach dzia³ania podlega 70% kosztów kwali-
fikowanych poniesionych na realizacjê dzia³añ informacyjnych i promocyjnych na ryn-
ku wewnêtrznym. Maksymalny czas trwania tych dzia³añ wynosi dwa lata.

w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
W czerwcu bie¿¹cego roku podczas trzynastego posiedzenia Senatu RP

z³o¿y³em oœwiadczenie w sprawie przestrzegania przez ministra spraw we-
wnêtrznych i administracji terminów w postêpowaniach dotycz¹cych dofi-
nansowania informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania
publiczne oraz w zakresie opiniowania wzorów symboli, ustanawianych
przez jednostki samorz¹du terytorialnego, w oparciu o stanowisko Komisji
Heraldycznej. Z otrzymanego wyjaœnienia, pismo BMP – 0724-5906/08/AK,
wynika, ¿e minister spraw wewnêtrznych i administracji dok³ada wszelkich
starañ, aby sprawy wp³ywaj¹ce do MSWiA by³y rozpatrywane w terminach
wynikaj¹cych z przepisów prawa. O ile w dobre chêci Pana Ministra wierzê,
to przedstawione powody opóŸnieñ œwiadcz¹ o zadziwiaj¹cej niemocy urzêdni-
ków ministerstwa. W mojej ocenie powodów nale¿y upatrywaæ w niew³aœci-
wej organizacji pracy oraz braku skutecznego nadzoru.

Niestety, mimo deklaracji, ¿e kolejne tury z³o¿onych wniosków o dofinan-
sowanie informatyzacji bêd¹ rozpatrywane terminowo, nadal w tym wzglê-
dzie ³amane jest prawo. Informacji dotycz¹cej listy rankingowej wniosków
z³o¿onych w terminie do 31 marca 2008 r. pró¿no szukaæ na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej ministerstwa. Takiej listy rankingowej nie zamieszczo-
no równie¿ przy rozpatrywaniu wniosków z³o¿onych w listopadzie 2007 r.

Panie Ministrze, zajmujê siê t¹ spraw¹ na proœbê samorz¹dowców, któ-
rzy oczekuj¹ rzetelnej, uczciwej i obiektywnej oceny sk³adanych wniosków.
Ponadto szczególn¹ starannoœæ powinno siê zachowaæ, gdy dotyczy to œrod-
ków publicznych. Mo¿na mieæ uzasadnione w¹tpliwoœci, czy wszystkie te
kryteria zosta³y zachowane przy ustalaniu listy podmiotów, które otrzyma³y
dofinansowanie projektów informatycznych na mocy decyzji nr 0420/2
z dnia 31 lipca 2008 r.

Poniewa¿ zainteresowanie samorz¹dowców t¹ form¹ dofinansowania
jest ogromne, oczekujê podjêcia szybkich i skutecznych dzia³añ w tym zakre-
sie.

Panie Ministrze, sk³adane deklaracje i dobre chêci problemu nie roz-
wi¹¿¹.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-838/08),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana W³adys³awa
Dajczaka podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie
przestrzegania przez Ministra SWiA terminów w postêpowaniach dotycz¹cych dofinan-
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sowania informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne
uprzejmie informujê, i¿ podjête dzia³ania maj¹ce na celu poprawê efektywnoœci reali-
zacji tego zadania.

Prowadzone aktualnie czynnoœci zwi¹zane z zawieraniem umów z podmiotami,
które na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
12 wrzeœnia 2007 roku Nr 0420/1/2008, z dnia 06 kwietnia 2008 roku
Nr 0420/2/2008 oraz z dnia 31 lipca 2008 roku Nr 0420/2, otrzyma³y œrodki na reali-
zacjê zg³oszonych projektów informatycznych oraz zdeklarowa³y chêæ podpisania
umów i wykorzystania œrodków w 2008 roku znajduj¹ siê na koñcowym etapie proce-
dowania.

Trwaj¹ równie¿ prace nad powo³aniem nowego Zespo³u do Spraw Oceny Wniosków
o Dofinansowanie Projektów Informatyzacyjnych na postawie art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zada-
nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z póŸn. zm.). Niezw³ocznie po powo³aniu, Zespó³
przyst¹pi do oceny projektów z³o¿onych do dnia 31 marca 2008 roku.

Odnosz¹c siê do kwestii przyznania œrodków podmiotom wskazanym w decyzji Mi-
nistra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2008 roku Nr 0420/2
uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z § 5 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania
oraz rozliczania œrodków finansowych na informatyzacjê (Dz. U. Nr 53, poz. 388 z póŸn.
zm.), Minister SWiA podj¹³ decyzjê w sprawie przyznania œrodków na dofinansowanie
przedsiêwziêæ, których dotyczy³y poddane uprzednio ocenie ww. Zespo³u wnioski. Oce-
na Zespo³u zawiera³a liczbê przyznanych punktów, propozycjê dotycz¹c¹ wysokoœci
przyznawanych œrodków finansowych oraz uzasadnienie tej propozycji.

Maj¹c powy¿sze na uwadze pragnê zapewniæ Pana Senatora, ¿e Minister przyznaj¹c
powy¿sze œrodki dzia³a³ w sposób rzetelny i bezstronny, natomiast realizacja zadañ
zwi¹zanych z dofinansowaniem wskazanych w wyst¹pieniu przedsiêwziêæ prowadzona
jest z zachowaniem wszelkiej starannoœci.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Witold Dro¿d¿
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów,

ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Puszcza Bia³owieska, œwiatowe dziedzictwo ludzkoœci, to obecnie naj-
wiêksze w Europie skupisko drzew o wymiarach pomnikowych. Niektóre
z nich pamiêtaj¹ jeszcze czasy W³adys³awa Jagie³³y, a mo¿e nawet Kazimie-
rza Wielkiego. Puszcza ta nazywana jest per³¹ europejskich i œwiatowych la-
sów nizinnych. Jest dzika, pierwotna, jedyna zachowana w tak
niepowtarzalnej formie.

Obecnie w gminie Narewka, obejmuj¹cej czêœæ Puszczy Bia³owieskiej, bu-
dowane s¹ bazy i terminale: Planta, Naftan, Lafarge. Drog¹ przecinaj¹c¹ Pu-
szczê Bia³owiesk¹ i jednoczeœnie obszar Natura 2000 je¿d¿¹ tiry, pod ko³ami
których gin¹ zwierzêta, nie wy³¹czaj¹c wilków objêtych ochron¹ prawn¹.
Mieszkañcy tego regionu od dawna domagaj¹ siê objêcia ca³ej Puszczy Bia³o-
wieskiej parkiem narodowym, a ponadto stworzenia planu ochrony dla tego
parku i ca³oœciowego planu zagospodarowania przestrzennego, z jasno wy-
znaczonymi strefami wokó³ parku, ich funkcjami i ograniczeniami w nich obo-
wi¹zuj¹cymi. Nie da siê pogodziæ rozwoju turystyki i ochrony przyrody
z rozwojem uci¹¿liwych ga³êzi przemys³u i terenów sk³adowych, bêd¹cych
zarazem generatorami ruchu po sieci infrastruktury przecinaj¹cej puszczê
i cenne przyrodniczo obszary Doliny Górnej Narwi.

Pojawienie siê kolejnej inwestycji przemys³owej, jak¹ by³aby baza pali-
wowa £ukoil na ogromnej powierzchni 25 ha, w odleg³oœci nieca³ych 2 km od
puszczy i zaledwie 5 km od Bia³owieskiego Parku Narodowego, to kolejny
krok stanowi¹cy wtargniêcie przemys³u na tak cenne przyrodniczo obszary.
Wed³ug przekazanych mi informacji, rosyjska firma £ukoil zamierza postawiæ
tu gigantyczn¹ bazê paliw z co najmniej dwudziestoma zbiornikami na ben-
zynê, gaz i olej. Najwiêksze z nich bêd¹ mog³y pomieœciæ 5 tysiêcy m3 paliw,
które tiry rozwioz¹ po stacjach w ca³ej Polsce.

Argument zwolenników tej inwestycji, jakoby, z uwagi na ju¿ istniej¹ce
w tym miejscu inne inwestycje przemys³owe, kolejna nie spowoduje znacz-
nych szkód w przyrodzie, jest niepowa¿ny oraz ca³kowicie chybiony.

Pamiêtaæ nale¿y, i¿ po wyra¿eniu zgody na zlokalizowanie w tym miejscu
tak powa¿nej inwestycji, nast¹pi najpierw budowa, a póŸniej eksploatacja,
generuj¹ca ruch ciê¿kich pojazdów rozwo¿¹cych surowce, bêd¹ nieuniknione
awarie, wycieki itd. Tego typu inwestycje mo¿na przecie¿ organizowaæ w in-
nych miejscach, nie tak cennych przyrodniczo. W przeciwnym wypadku na-
st¹pi niechybna degradacja terenów uznawanych dotychczas za Zielone
P³uca Polski oraz dziedzictwo ludzkoœci. Niew¹tpliwie to bomba dla ekosyste-
mu puszczy. Na wykupionym przez £ukoil obszarze znajduj¹ siê kana³y na-
wadniaj¹ce. W przypadku awarii i wycieku ska¿ona mo¿e zostaæ ca³a
puszcza. Inwestycja oznacza te¿ wzmo¿ony ruch tirów i znaczne zanieczysz-
czenie okolicy. W tych okolicznoœciach postulowana przez zwolenników
£ukoil inwestycja przyniesie wiêcej szkód ni¿ zysków dla regionu Puszczy
Bia³owieskiej.

Utworzenie od czterdziestu do piêædziesiêciu miejsc pracy dla mieszkañ-
ców tego regionu oraz uzyskanie przez gminê przychodu z tytu³u podatków
nie zrekompensuj¹ strat spowodowanych realizacj¹ tej inwestycji. Bazy pali-
wowe, w zale¿noœci od pojemnoœci zbiorników, zaliczane s¹ do kategorii za-
k³adów o zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia katastrofy przemys³owej
(2 tysi¹ce 500 t produktów naftowych) lub do zak³adów o du¿ym ryzyku wy-
st¹pienia katastrofy przemys³owej (wartoœæ progowa 25 tysiêcy t). Polskie
prawo ochrony œrodowiska nie zezwala na takie inwestycje na terenach chro-
nionych, a w tym przypadku jest to obszar chroniony.

Co wa¿niejsze, niejasne s¹ okolicznoœci pojawienia siê rosyjskiej firmy
£ukoil w tym miejscu. Skoro ta inwestycja nie niesie ze sob¹ ¿adnego niebez-
pieczeñstwa dla ekosystemu, to dlaczego rosyjska firma kupi³a przez inn¹ fir-
mê – Chemtank, z siedzib¹ w Warszawie, 25 ha ziemi, a nastêpnie,
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pos³uguj¹c siê gmin¹, za³atwi³a jej odrolnienie. Na ¿yczenie £ukoil gmina tak
zmieni³a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ¿eby dopusz-
cza³ budowê bazy. Ponadto to wszystko odby³o siê bez wiedzy najbardziej
tym zainteresowanych mieszkañców gminy Narewka oraz polskiej opinii
publicznej.

Dlatego te¿ pragnê zwróciæ siê do pana ministra ochrony œrodowiska Ma-
cieja Nowickiego z zapytaniami.

Czy, w œwietle tych okolicznoœci, podjête zosta³y dzia³ania maj¹ce na celu
nadanie ca³ej Puszczy Bia³owieskiej statusu parku narodowego oraz objêcie
go wzmo¿on¹ ochron¹ prawn¹?

Czy przewiduje Pan stworzenie ca³oœciowego planu zagospodarowania
tego regionu, aby w przysz³oœci unikn¹æ tego typu zdarzeñ?

Zwracam siê tak¿e do pana ministra spraw wewnêtrznych i administracji
Grzegorza Schetyny z zapytaniami.

Czy tak powa¿ne inwestycje, których realizacja planowana jest na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, wi¹¿¹ce siê z kapita³em zagranicznym oraz
koniecznoœci¹ zmiany planu zagospodarowania przestrzennego danego ob-
szaru, s¹ zdaniem Pana Ministra w³aœciwie nadzorowane przez przedstawi-
cieli rz¹du w terenie?

Czy decyzje w tych sprawach nie s¹ nara¿one na zbytni¹ swobodê samo-
rz¹dów lokalnych?

Czy zostan¹ podjête w tej sprawie odpowiednie kroki, maj¹ce na celu za-
bezpieczenie polskiego interesu narodowego? Je¿eli tak, to jakie i w jakim ter-
minie?

Czy procedura zmiany przeznaczenia gruntu, na którym ma byæ wybudo-
wana baza paliw firmy £ukoil, zosta³a przeprowadzona zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym w naszym kraju prawem?

Ponadto proszê o udzielenie informacji, czy znane by³y Panu plany reali-
zacji inwestycji na tym terenie przez rosyjsk¹ firmê oraz czy nie widzi Pan
w tym zagro¿enia polskich interesów.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

Stanowisko
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 13 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z interpelacj¹ znak: BPS/DSK-043-840/08 w sprawie budowy bazy pali-

wowej w gminie Narewka, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu na przygotowanie
odpowiedzi do dnia 7 listopada br. Wczeœniejsze przekazanie odpowiedzi nie bêdzie
mo¿liwe ze wzglêdu na koniecznoœæ pozyskania dodatkowych danych i skoordynowa-
nia kilku Ÿróde³ informacji.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
dr Maciej Trzeciak
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 13 listopada 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

W odpowiedzi na interpelacjê Senatora Jana Dobrzyñskiego, znak:
BPS/DSK-043-840/08, pragnê przedstawiæ poni¿sze wyjaœnienia.

W celu udzielenia odpowiedzi, wyst¹piono do Wójta Gminy Narewka z proœb¹ o in-
formacjê na temat planowanej inwestycji. Z uzyskanych danych wynika, ¿e inwestor
(Lukoil Polska Sp. z o. o.) zamierza zrealizowaæ inwestycjê, polegaj¹c¹ na budowie bazy
paliw w miejscowoœci Leœna (gmina Narewka). Plany inwestora obejmuj¹ wykonanie
instalacji do magazynowania oleju napêdowego, benzyny oraz gazu p³ynnego LPG, na
dzia³kach, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma-
j¹ przeznaczenie przemys³owo, sk³adowo, handlowo-us³ugowe.

Wyjaœniæ nale¿y, ¿e z zapisów art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. ze zm.) wynika, ¿e realizacja plano-
wanej inwestycji jest dopuszczalna wy³¹cznie po uzyskaniu decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 22 oraz § 2 ust. 2 pkt 1a Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 150 ze zm.) planowana
inwestycja kwalifikuje siê do grupy przedsiêwziêæ, dla których sporz¹dzenie raportu o od-
dzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko jest obligatoryjne. Raport taki, powinien za-
wieraæ informacje okreœlone w art. 52 ustawy Poœ i stanowi opracowanie, które
w kompleksowy sposób analizuje i prognozuje oddzia³ywanie inwestycji na œrodowisko
w fazie realizacji i eksploatacji, miêdzy innymi w odniesieniu do terenów i obiektów cen-
nych przyrodniczo, dóbr materialnych oraz zdrowia ludzi. Jak wynika z informacji uzys-
kanych od Wójta Gminy Narewka raport taki nie zosta³ jeszcze opracowany.

Z powy¿szych informacji wynika, ze przeprowadzone zostanie postêpowanie
w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko, w trakcie którego przeanalizowany zo-
stanie raport, uzyskane zostan¹ uzgodnienia organu inspekcji sanitarnej oraz organu
ochrony œrodowiska. Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy Poœ postêpowanie zostanie
przeprowadzone z udzia³em spo³eczeñstwa, w trakcie którego ka¿dy bêdzie móg³
wnieœæ uwagi i wnioski, zaœ organ prowadz¹cy postêpowanie bêdzie zobowi¹zany do
ich rozpatrzenia i zawarcia w uzasadnieniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowa-
niach informacji na temat sposobu ich wykorzystania.

W przedmiotowym postêpowaniu, zgodnie z art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy Poœ, orga-
nem w³aœciwym do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt
Gminy Narewka. Uzgodnienie bêdzie wydawa³ Pañstwowy Wojewódzki Inspektor Sani-
tarny. W³aœciwym organem ochrony œrodowiska bêdzie zaœ Marsza³ek Województwa
(art. 48 ust. 2 pkt 1 Poœ), a w przypadku gdyby stwierdzono mo¿liwoœæ znacz¹cego od-
dzia³ywania przedsiêwziêcia na przedmioty ochrony sieci Natura 2000 – Wojewoda
(art. 48 ust. 2 pkt 3a Poœ). Je¿eli organ ochrony œrodowiska uzna sprawê za szczególnie
skomplikowan¹, ma prawo wyst¹piæ do Ministra Œrodowiska z wnioskiem o uzyskanie
opinii Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddzia³ywania na Œrodowisko.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e w dniu 15 listopada br. wejd¹ w ¿ycie nowe
przepisy reguluj¹ce przebieg postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodo-
wisko i tworz¹ce nowe organy w³aœciwe w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko Wójt wyda decyzjê o œrodowiskowych uwarunko-
waniach po uzyskaniu opinii organu inspekcji sanitarnej oraz uzgodnieniu warunków
z regionalnym dyrektorem ochrony œrodowiska.
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Zgodnie z powy¿szymi wyjaœnieniami nale¿y stwierdziæ, ¿e zarówno istniej¹ce jak
i wchodz¹ce wkrótce w ¿ycie przepisy prawne zapewniaj¹ w przypadku planowanej in-
westycji podjêcie przez w³aœciwe organy administracji dzia³añ maj¹cych na celu odpo-
wiednie zabezpieczenie œrodowiska przed ewentualnym negatywnym oddzia³ywaniem
ze strony przedsiêwziêcia.

Odnosz¹c siê do ochrony przyrody, dodaæ nale¿y, ¿e przedsiêwziêcie planowane jest
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza Bia³owieska, a jednoczeœnie
w odleg³oœci ok. 4 km od pó³nocno-zachodniej granicy Bia³owieskiego Parku Narodowe-
go (i ok. 3 km od jego otuliny) oraz w odleg³oœci ok. 1,5 km od obszaru Natura 2000 „Pu-
szcza Bia³owieska” (PLC200004).

Mimo, i¿ planowana inwestycja nie le¿y bezpoœrednio w obszarze Natura 2000 ko-
nieczne jest przeanalizowanie tego czy mo¿e ona na ten obszar znacz¹co oddzia³ywaæ.
Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, ze zm.) planowane przedsiêwziêcia, które nie s¹ bezpoœrednio zwi¹za-
ne z ochron¹ obszaru Natura 2000 lub nie wynikaj¹ z tej ochrony, a które mog¹ na te
obszary znacz¹co oddzia³ywaæ, wymagaj¹ przeprowadzenia postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Zgodnie z art. 35a ww. ustawy w przypadku pla-
nowanych przedsiêwziêæ, które mog¹ w znacz¹cy sposób pogorszyæ stan obszaru Natu-
ra 2000, konieczne jest uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê przedsiêwziêcia.

W przedmiotowej sprawie kluczowe bêdzie wiêc przeprowadzenie postêpowania
w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko, w ramach którego ocenione zostan¹
miêdzy innymi ewentualne zagro¿enia dla przedmiotów ochrony sieci Natura 2000.
Jednoznaczne sformu³owanie stanowiska na temat planowanej inwestycji bêdzie
mo¿liwe po przeprowadzeniu, w toku opisanego wy¿ej postêpowania, odpowiednich
analiz na podstawie wymaganej przepisami prawa dokumentacji.

Jednoczeœnie, odnosz¹c siê do mo¿liwoœci objêcia terenu ca³ej Puszczy Bia³owies-
kiej ochron¹, w formie parku narodowego pragnê poinformowaæ, ¿e podejmowane
w ci¹gu ostatnich 10 lat próby powiêkszenia Bia³owieskiego Parku Narodowego
w oparciu o obowi¹zuj¹ce prawo nie przynios³y rezultatów ze wzglêdu na wi¹¿¹ce, ne-
gatywne stanowiska lokalnych samorz¹dów. Planowane jest natomiast podjêcie prac
zwi¹zanych z ograniczeniem u¿ytkowania gospodarczego Puszczy Bia³owieskiej, co po-
winno pozytywnie wp³yn¹æ na ochronê przyrody na jej terenie.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
dr Maciej Trzeciak

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 31.10.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-839/08)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Jana Dobrzyñskiego

258 18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.



podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie inwesty-
cji przemys³owych planowanych na terytorium RP, wi¹¿¹cych siê z kapita³em zagranicz-
nym i koniecznoœci¹ zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Z wyjaœnieñ przedstawionych przez Wojewodê Warmiñsko-Mazurskiego w piœmie
z dnia 15 paŸdziernika 2008 roku wynika, i¿ obecnie na terenie województwa
warmiñsko-mazurskiego – w obszarach objêtych formami ochrony przyrody – nie prze-
widuje siê znacz¹cych inwestycji przemys³owych, wi¹¿¹cych siê z kapita³em zagranicz-
nym oraz wymagaj¹cych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiany. Planowane jest natomiast zamierzenie inwestycyjne,
polegaj¹ce na budowie lotniska w gminie Olsztynek.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŸn. zm.), kszta³towanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy nale-
¿y do zadañ w³asnych gminy, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.). Stano-
wisko sporz¹dzaj¹cego plan miejscowy oraz rady gminy w tej kwestii opiera siê na sa-
modzielnoœci planistycznej gminy i doktrynie planowania przestrzennego, a co za tym
idzie, wi¹¿e siê ze wszystkimi konsekwencjami planowania i zagospodarowania prze-
strzennego na terenie danej gminy. Stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wojewoda sprawuje nadzór w tej materii, w opar-
ciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prawne, a tym samym, w sytuacjach gdy planowane za-
mierzenie inwestycyjne jest zgodne z prawem, nie ma kompetencji do rozstrzygania
merytorycznych rozwi¹zañ planistycznych samorz¹dów.

Ponadto, z uwagi na fakt, i¿ dzia³ budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa obejmuj¹cy sprawy zagospodarowania przestrzennego [vide: art. 9a ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach administracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U.
z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.)], pozostaje w zakresie w³aœciwoœci Ministra In-
frastruktury, zasadnym wydaje siê, aby wskazany organ ustosunkowa³ siê do kwestii
bêd¹cych przedmiotem pytañ Pana Senatora.

Z wyrazami szacunku
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Pani And¿elika Borys jest niew¹tpliwie zas³u¿onym cz³onkiem Zwi¹zku
Polaków na Bia³orusi oraz zas³uguje na najwy¿sz¹ pochwa³ê, a przede wszyst-
kim wsparcie i pomoc ze strony polskiego rz¹du, aby jej dzia³alnoœæ mog³a
byæ jeszcze bardziej efektywna.

Dlatego te¿ pragnê zwróciæ siê do Pana Prezesa Rady Ministrów z zapyta-
niem, czy ze strony polskiego rz¹du wystêpowa³a jakakolwiek ingerencja
w wewnêtrzne sprawy Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi oraz jego funkcjonowa-
nie, maj¹ca na celu wp³yniêcie na zmianê prezesa tego zwi¹zku.

Ponadto proszê o wskazanie, czy dzia³ania pani And¿eliki Borys mog¹
w dalszym ci¹gu liczyæ na wsparcie polskiego rz¹du oraz w jakim zakresie –
w kontekœcie przysz³ych stosunków polsko-bia³oruskich.

Z wyrazami szacunku
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 29 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów na oœwiadczenie Pana Sena-

tora Jana Dobrzyñskiego z³o¿one podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœ-
nia 2008 r. (pismo nr BPS/DSK-043-841/08) uprzejmie informujê, ¿e rz¹d RP
przestrzega zasady nieingerowania w wewnêtrzne sprawy organizacji polskich za gra-
nic¹ w tym Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi. Ze strony instytucji rz¹dowych nie by³o wiêc
¿adnych nacisków, ani sugestii co do zmian personalnych we w³adzach ZPB, co zreszt¹
kilkukrotnie potwierdzi³a w wypowiedziach publicznych Pani Prezes And¿elika Borys.

Dzia³alnoœæ Pani A. Borys, jako osoby maj¹cej demokratyczny mandat do sprawo-
wania funkcji prezesa ZPB, cieszy siê pe³nym poparciem rz¹du RP, niezale¿nie od sta-
nu stosunków dwustronnych miêdzy Polsk¹ a Bia³orusi¹. Rz¹d polski kieruje siê
bowiem konsekwentnie zasad¹, ¿e Polakom na Bia³orusi przys³uguj¹ pe³ne prawa jako
mniejszoœci narodowej, zgodnie z odnoœnymi standardami i zwyczajami miêdzynaro-
dowymi oraz gwarancjami w umowach dwustronnych, w tym prawo do zak³adania
i utrzymywania w³asnych instytucji, organizacji i stowarzyszeñ. Prawa tych osób nie
mog¹ byæ przedmiotem przetargu politycznego w jakichkolwiek strategiach realizowa-
nych przez Polskê lub inne pañstwo. Mniejszoœæ polska na Bia³orusi mo¿e liczyæ na
dalsze wsparcie rz¹du polskiego, na podobnym poziomie jak dotychczas.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê mieszkaniec miasta

Ciechanów, pan Stanis³aw Czostkiewicz, z proœb¹ o interwencjê w sprawie
umieszczenia insulin analogowych, takich jak Levemir i Lantus, na liœcie
leków refundowanych.

Jak wynika z przedstawionych przez pana Czostkiewicza informacji, na
cukrzycê choruje od czterdziestu lat. W ci¹gu swojego ¿ycia przyjmowa³
insulinê klasyczn¹ i insuliny analogowe, jednak to w³aœnie po zastosowaniu
insuliny analogowej Levemir stan jego zdrowia znacznie siê poprawi³,
a groŸba dializ zosta³a oddalona. Niestety, sytuacja finansowa pana
Stanis³awa Czostkiewicza nie jest dobra i nie staæ go na zakup drogiej
insuliny analogowej, która w zwi¹zku z tym, i¿ nie jest refundowana,
kosztuje pacjenta oko³o 340 z³. Opakowanie wystarcza na trzy tygodnie.

Wiadomo, ¿e warunkiem w³aœciwego leczenia cukrzycy jest odpowiednio
dobrana terapia, zapewniaj¹ca w³aœciw¹ kontrolê metabolizmu, która musi
zostaæ potwierdzona za³o¿onym z góry do osi¹gniêcia wynikiem HbA1C.
Tylko stosowne leczenie daje szansê pacjentom na odpowiednio d³ugie ¿ycie,
zapewnia brak powik³añ, opóŸnia ich nadejœcie albo zmniejsza nasilenie.
Leki nowej generacji daj¹ diabetykom szansê na normalne ¿ycie. Analogi
insuliny odtwarzaj¹ profil wydzielania insuliny w sposób najbardziej
zbli¿ony do fizjologicznego.

Insulina analogowa utrzymuje stê¿enie insuliny u diabetyka przez ca³¹
dobê na tym samym poziomie, chroni¹c przed spadkami poziomu cukru tak¿e
podczas snu. Klasyczne insuliny dostêpne na rynku nie dzia³aj¹ tak d³ugo.
Pacjenci przyjmuj¹cy insulinê analogow¹ maj¹ znacznie lepsze wskaŸniki
wyrównania metabolicznego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy insuliny
analogowe typu Levemir i Lantus przewidziane s¹ do objêcia refundacj¹.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Senator Janiny Fetliñskiej, z³o¿onym na 18. po-

siedzeniu Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku, przes³anym przy piœmie z dnia
30 wrzeœnia 2008 roku (BPS/DSK-043-842/08), w sprawie umieszczenia insulin ana-
logowych Lantus i Levemir w wykazie leków refundowanych, uprzejmie proszê o przy-
jêcie poni¿szych informacji.

Unormowania prawne reguluj¹ce dostêp ludnoœci do œwiadczeñ opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych, a tak¿e zasady i tryb finansowania tych
œwiadczeñ, okreœla ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadczeniach opieki zdro-
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wotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), oraz
akty wykonawcze do ww. ustawy i zarz¹dzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia, dotycz¹ce postêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach.

Œwiadczenia opieki zdrowotnej dla osób chorych na cukrzycê udzielane s¹ przede
wszystkim w ramach œwiadczeñ w poradni diabetologicznej oraz poradni diabetologicz-
nej dla dzieci, zgodnie z zarz¹dzeniem Nr 65/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 20 wrzeœ-
nia 2007 roku w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:
ambulatoryjne œwiadczenia specjalistyczne, ze zm., natomiast warunki zawierania
umów od roku 2009 okreœla zarz¹dzenie Nr 80/2008/DSOZ.

Zgodnie z przepisami wymienionej ustawy, œwiadczenia opieki zdrowotnej s¹ finan-
sowane ze œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Le-
czenie œwiadczeniobiorców z rozpoznaniem cukrzycy mo¿e odbywaæ siê zarówno
w warunkach szpitalnych, jak równie¿ ambulatoryjnych. Œwiadczeniobiorcy przyjête-
mu do szpitala lub innego zak³adu opieki zdrowotnej, przeznaczonego dla osób wyma-
gaj¹cych ca³odobowych lub ca³odziennych œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zgodnie
z art. 35 wskazanej ustawy, zapewnia siê bezp³atnie leki i wyroby medyczne, je¿eli s¹
one konieczne do wykonania œwiadczenia. W warunkach ambulatoryjnych, na podsta-
wie przepisów wymienionej ustawy, Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje produkty
lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach
okreœlonych w przepisach ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej.

Umieszczenie leków innowacyjnych lub wyrobów medycznych w odpowiednich wy-
kazach, wymaga wype³nienia okreœlonej procedury wynikaj¹cej z przepisów, w tym
art. 39 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych. Ponadto, w celu zdiagnozowania koniecznoœci objêcia leku finansowaniem ze
œrodków publicznych, zasadna jest znajomoœæ skutecznoœci preparatu, jego profilu
bezpieczeñstwa, op³acalnoœci terapii. W zwi¹zku z tym, z³o¿one wnioski podmiotów od-
powiedzialnych o objêcie refundacj¹ leków innowacyjnych (zawieraj¹cych nowe sub-
stancje farmaceutyczne), s¹ kierowane do oceny Agencji Oceny Technologii
Medycznych – zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006 roku.
Ustalenia Ministra Zdrowia maj¹ na celu zwiêkszenie przejrzystoœci polityki refunda-
cyjnej pañstwa i doprowadzenie polskiego prawa do pe³nej zgodnoœci z wymogami
okreœlonymi w Dyrektywie Przejrzystoœci (Dyrektywa Rady 89/105/EWG z dnia
21 grudnia 1988 roku). Istotn¹ rolê spe³nia Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Wnioski podmiotów odpowiedzialnych, o umieszczenie w wykazie leków refundo-
wanych d³ugodzia³aj¹cych analogów insuliny ludzkiej (Lantus i Levemir), wraz z doku-
mentacj¹ naukow¹, zosta³y przekazane do oceny Agencji Oceny Technologii
Medycznych. Prace Agencji dotycz¹ce oceny dokumentacji wymienionych insulin zo-
stan¹ zakoñczone do koñca grudnia 2008 roku. W oparciu o rekomendacjê ekspertów
Agencji, Minister Zdrowia podejmie decyzjê odnoœnie umieszczenia tych insulin w wy-
kazie leków refundowanych, a tym samym ich finansowania ze œrodków publicznych.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê pan Zbigniew Pijankowski

z proœb¹ o pomoc w rozwi¹zaniu bardzo trudnej i d³ugo trwaj¹cej sprawy
swojego ojca, pana Wies³awa Pijankowskiego.

Pan Wies³aw Pijankowski od czerwca 2005 r. jest pozbawiony ubez-
pieczenia emerytalno-rentowego i wypadkowego i nie pobiera ¿adnych
œwiadczeñ rentowych. Po wdro¿eniu w ¿ycie programu rent strukturalnych
dla rolników pan Zbigniew Pijankowski uda³ siê do Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w P³ocku w celu uzyskania informacji, czy jego
ojcu przys³uguje renta strukturalna. Przedstawi³ pracownikowi ARiMR sy-
tuacjê ojca, to znaczy poinformowa³ urzêdnika ARiMR, ¿e pan Wies³aw Pi-
jankowski ma przyznan¹ tymczasow¹ rentê chorobow¹. Urzêdnik
z agencji dzwoni³ w tej sprawie do ARiMR w Warszawie i poinformowa³ pa-
na Zbigniewa Pijankowskiego, ¿e ojciec, aby uzyskaæ rentê strukturaln¹,
musi zrezygnowaæ z renty chorobowej i zacz¹æ p³aciæ sk³adki na ubezpie-
czenie (podczas pobierania renty chorobowej nie op³aca siê sk³adek). Po
uzyskaniu tej informacji pan Zbigniew Pijankowski pojecha³ z ojcem do
KRUS w P³ocku z zamiarem zrezygnowania z renty chorobowej. Urzêdnicz-
ka KRUS poleci³a napisaæ wniosek, którego treœæ podyktowa³a. Pan Zbi-
gniew P. napisa³ wniosek wed³ug zaleceñ pracownika KRUS w P³ocku,
a pan Wies³aw P. podpisa³ siê pod nim. Wniosek dotyczy³ zawieszenia pra-
wa do renty chorobowej.

W dniu 29 paŸdziernika 2004 r. KRUS w P³ocku wyda³ decyzjê i stwier-
dzi³ w niej, ¿e Wies³aw Pijankowski ma zawieszone prawo do renty choro-
bowej i podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników oraz ma obowi¹zek
op³acania sk³adek. Pan Wies³aw P. w dobrej wierze z³o¿y³ wniosek o za-
wieszenie prawa do renty chorobowej tymczasowej i zosta³ on uwzglêdnio-
ny. Nastêpnie wydano decyzjê o podleganiu ubezpieczeniu spo³ecznemu
rolników, co umo¿liwi³o mu ubieganie siê o przyznanie renty strukturalnej.
Przed jej wydaniem KRUS dwukrotnie wydawa³ zaœwiadczenia o podlega-
niu ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników i na tym etapie nie ¿ywi³ ¿adnych
w¹tpliwoœci co do b³êdów poprzednich decyzji. Pan Wies³aw P. z³o¿y³
wszystkie potrzebne dokumenty i zaœwiadczenia do ARiMR, na podstawie
których zosta³a wydana decyzja, ¿e Wies³aw Pijankowski spe³nia warunki
do otrzymania renty strukturalnej. Rodzice pana Zbigniewa P. mieli szeœæ
miesiêcy na notarialne przepisanie gospodarstwa. Po dostarczeniu aktu
notarialnego ARiMR w P³ocku wyda³a decyzjê o przyznaniu renty struktu-
ralnej i o jej wysokoœci. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu renty struktu-
ralnej KRUS ponownie dokona³ analizy okresów sk³adkowych
i stwierdzi³, ¿e decyzja z dnia 29 paŸdziernika 2004 r. by³a b³êdna, gdy¿
nie mo¿na zrezygnowaæ z prawa do renty chorobowej ani jej zawiesiæ
i wyda³ decyzjê uniewa¿niaj¹c¹. Spowodowa³o to, ¿e ARiMR wstrzyma³a
rentê strukturaln¹.

Od wszystkich decyzji wydawanych przez KRUS pañstwo Pijankowscy
odwo³ywali siê do s¹du pierwszej i drugiej instancji. S¹d wskaza³, ¿e niedo-
puszczalna jest sytuacja, i¿ pracownik organu rentowego informuje ubezpie-
czonego o mo¿liwoœci sk³adania odpowiednich wniosków, powo³uj¹c siê na
b³êdn¹ podstawê prawn¹, a nastêpnie stwierdza, ¿e by³y one b³êdne i uchyla
je bez wiedzy i zgody ubezpieczonego. Jest rzecz¹ niezrozumia³¹, dlaczego za
b³êdy pracownika KRUS odpowiedzialnoœæ ponosi pan Wies³aw P., który od
m³odych lat pracowa³ ciê¿ko w gospodarstwie, nigdy nie spóŸni³ siê z op³at¹
sk³adki, a teraz przez z³e decyzje KRUS i ARiMR zosta³ bez œrodków do ¿ycia
i nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Gdyby pañstwo Pijankowscy uzys-
kali w³aœciwe informacje z KRUS i ARiMR, zgodne z prawem, pan Wies³aw Pi-
jankowski nie stara³by siê o uzyskanie renty strukturalnej, poniewa¿ ¿ona
pana Wies³awa Pijankowskiego za pó³tora roku koñczy³a piêædziesi¹t piêæ lat
i mog³aby staraæ siê o rentê strukturaln¹.
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W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: czy
uczciwy obywatel winien ponosiæ skutki braku kompetencji urzêdników,
czego konsekwencj¹ jest brak œrodków do ¿ycia i brak ubezpieczenia zdro-
wotnego?

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

Stanowisko

Warszawa, 2008.10.29

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., znak: BPS/DSK-043-843/08, przy

którym przed³o¿one zosta³o oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej z³o¿one podczas
18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia br., uprzejmie informujê, i¿ sprawa wy-
maga wyjaœnienia w jednostkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecz-
nego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W zwi¹zku z powy¿szym
konieczne jest wyd³u¿enie do koñca listopada br., terminu wyznaczonego na odpo-
wiedŸ w sprawie oœwiadczenia Pani senator.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 grudnia 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., znak: BPS/DSK-043-843/08,

przy którym zosta³ przes³any tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ senator Janinê
Fetliñsk¹ w sprawie Pana Wies³awa Pijankowskiego, uprzejmie wyjaœniam, co nastê-
puje.

Pan Wies³aw Pijankowski w dniu 24.11.2004 r. z³o¿y³ w biurze powiatowym ARiMR
wniosek o przyznanie renty strukturalnej. Po przedstawieniu dokumentów m.in. zaœwiad-
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czenia z KRUS o wymaganym okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
oraz po weryfikacji wniosku, Kierownik Biura Powiatowego w P³ocku wyda³ postano-
wienie o spe³nieniu przez Pana Wies³awa Pijankowskiego wstêpnych warunków do
przyznania renty strukturalnej. Brak ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubez-
pieczenia spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia spo³ecznego
rolników, zosta³ potwierdzony ju¿ na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie renty
strukturalnej na podstawie treœci zaœwiadczenia z KRUS o wymaganym okresie podle-
gania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, które to zaœwiadczenie by³o wymaganym
za³¹cznikiem do wniosku o przyznanie renty strukturalnej, maj¹cym na celu weryfika-
cjê spe³nienia warunków formalnoprawnych przyznania renty strukturalnej. W dniu
24.02.2005 r. Pan Wies³aw Pijankowski aktem notarialnym przekaza³ gospodarstwo
rolne. Z aktu notarialnego równie¿ jednoznacznie wynika, ¿e Pan Wies³aw Pijankowski
oœwiadczy³ przed notariuszem, ¿e nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
z ubezpieczenia spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia spo³ecz-
nego rolników. W zwi¹zku z powy¿szym, w dniu 17.05.2005 r. Kierownik Biura Powia-
towego ARiMR w P³ocku wyda³ Panu Wies³awowi Pijankowskiemu decyzjê przyznaj¹c¹
rentê strukturaln¹.

W dniu 06.07.2005 r. wysz³y na jaw nowe okolicznoœci maj¹ce wp³yw na wydan¹
decyzjê przyznaj¹c¹ rentê strukturaln¹. Do biura powiatowego ARiMR wp³ynê³o pismo
OR KRUS w P³ocku informuj¹ce, ¿e zosta³a uchylona decyzja, na podstawie której Pan
Wies³aw Pijankowski podlega³ na wniosek ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w za-
kresie emerytalno-rentowym. Ponadto, z treœci za³¹czonych decyzji wynika³o równie¿,
¿e Pan Wies³aw Pijankowski posiada ustalone prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci do
pracy od dnia 14.02.2001 r. do 30.04.2006 r. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e okres
przyznanego prawa do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy obejmowa³ datê z³o¿enia
wniosku o przyznanie renty strukturalnej, jak równie¿ datê wydania decyzji o przyzna-
niu renty strukturalnej.

Powy¿szy fakt potwierdzi³ brak przes³anek formalnoprawnych do przyznania renty
strukturalnej okreœlonych § 4 pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków udzielania pomocy finansowej na uzyska-
nie rent strukturalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114,
poz. 1191, ze zm.).

Jednoczeœnie nale¿y podnieœæ, ¿e Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w P³ocku
w chwili wydawania decyzji przyznaj¹cej rentê strukturaln¹ nie posiada³ informacji
o uprawnieniu Pana Wies³awa Pijankowskiego do renty inwalidzkiej. Pan Wies³aw Pi-
jankowski podpisa³ oœwiadczenie o znajomoœci przepisów o warunkach przyznania renty
strukturalnej, jak równie¿ w dniu 11.01.2005 r. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
w P³ocku wydaj¹c postanowienie o spe³nieniu przez Pana Wies³awa Pijankowskiego
wstêpnych warunków niezbêdnych do przyznania renty strukturalnej, powiadomi³
wnioskodawcê o warunkach uzyskania renty strukturalnej w tym w pkt 4 ust. 1c, ¿e
warunkiem jest brak ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia spo³ecz-
nego lub zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia spo³ecznego rolników. Powód
w akcie notarialnym oœwiadczy³, ¿e nie ma uprawnieñ emerytalno-rentowych, co by³o
podstaw¹ wydania decyzji przyznaj¹cej rentê strukturaln¹. Reasumuj¹c, podstaw¹
uchylenia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej i odmowy jej przyznania jest
art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postêpowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.).

W zwi¹zku z tymi nowymi okolicznoœciami, zgodnie z procedur¹ instytucji wdra¿a-
j¹cej (ARiMR), Kierownik Biura Powiatowego ARiMR wznowi³ postêpowania i na pod-
stawie zebranych dowodów uchyli³ decyzjê o przyznaniu renty strukturalnej,
a nastêpnie odmówi³ przyznania renty strukturalnej. Pan Wies³aw Pijankowski odwo-
³a³ siê od decyzji odmawiaj¹cej przyznania renty strukturalnej do Dyrektora Mazowiec-
kiego Oddzia³u Regionalnego ARiMR za poœrednictwem Kierownika Biura Powiatowego
ARiMR w P³ocku. Dyrektor Oddzia³u Regionalnego ARiMR utrzyma³ w mocy zaskar¿o-
n¹ decyzjê, tym samym podzielaj¹c pogl¹d kierownika biura powiatowego. Organ II in-
stancji, tj. Dyrektor Oddzia³u Regionalnego ARiMR stwierdzi³, ¿e Kierownik Biura
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Powiatowego ARiMR w dniu wydania decyzji o przyznaniu renty strukturalnej nie po-
siada³ wiedzy odnoœnie przyznanego prawa do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy,
o którym KRUS poinformowa³ Kierownika Biura Powiatowego w P³ocku. Pan Wies³aw
Pijankowski skorzysta³ z przys³uguj¹cego mu prawa i z³o¿y³ skargê do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego, któr¹ s¹d oddali³.

Ponadto, Pan Wies³aw Pijankowski odwo³a³ siê od postanowienia w sprawie wzno-
wienia postêpowania wydanego przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR. W posta-
nowieniu zawarto pouczenie o mo¿liwoœci z³o¿enia za¿alenia. Zgodnie z pouczeniem
Pan Wies³aw Pijankowski z³o¿y³ za¿alenie do Dyrektora Oddzia³u Regionalnego ARiMR,
który utrzyma³ w mocy zaskar¿one postanowienie. Pan Wies³aw Pijankowski za
poœrednictwem Dyrektora Oddzia³u Regionalnego ARiMR z³o¿y³ skargê do Wojewódz-
kiego S¹du Administracyjnego w Warszawie. S¹d odrzuci³ skargê z uwagi na nieuzu-
pe³nienie braków formalnych, którymi s¹ m.in. uiszczenie wpisowego w okreœlonej
przez s¹d kwocie.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w P³ocku
post¹pi³ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, co zosta³o równie¿ potwierdzone
w orzeczeniu Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego.

Jednoczeœnie, pragnê poinformowaæ, i¿ w okresie programowania na lata
2007–2013 pracownicy Biur Powiatowych ARiMR obligatoryjnie zdaj¹ egzamin ze zna-
jomoœci procedur dzia³añ PROW 2007–2013, co daje gwarancjê rzetelnej obs³ugi przyjmo-
wanych wniosków.

Natomiast z akt sprawy, przekazanych z Placówki Terenowej KRUS w P³ocku wyni-
ka, i¿ Pan Wies³aw Pijankowski podlega³ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników od dnia
01.07.1977 r.

W dniu 29.02.2000 r. zainteresowany z³o¿y³ wniosek o przyznanie prawa do renty
rolniczej z tytu³u niezdolnoœci do pracy. Decyzj¹ KRUS z dnia 14.04.2000 r. odmówio-
no Panu Pijankowskiemu prawa do œwiadczenia na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z póŸn.
zm.), poniewa¿ Komisja Lekarska KRUS nie uzna³a zainteresowanego za niezdolnego
do pracy w gospodarstwie rolnym.

Wnioskodawca odwo³a³ siê od powy¿szej decyzji KRUS do S¹du Okrêgowego – S¹du
Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Warszawie, który wyrokiem z dnia 08.02.2001 r.
zmieni³ zaskar¿on¹ decyzjê KRUS w ten sposób, ¿e przyzna³ Wies³awowi Pijankowskie-
mu prawo do renty rolniczej od daty zaprzestania korzystania z zasi³ku chorobowego.
Wykonuj¹c wyrok S¹du jednostka KRUS, decyzj¹ z dnia 13.04.2001 r. przyzna³a za-
interesowanemu prawo do renty rolniczej od dnia 14.02.2001 r. do dnia 30.04.2002 r.
Nastêpnie decyzj¹ KRUS z dnia 17.04.2002 r. Pan Wies³aw Pijankowski uzyska³ pra-
wo do œwiadczenia rentowego na dalszy okres, tj. od 01.05.2002 r. do 30.04.2004 r.,
zaœ kolejn¹ decyzj¹ KRUS z dnia 21.04.2004 r. na okres od 01.05.2004 r. do
30.04.2006 r.

Wyp³atê renty rolniczej podjêto w czêœci sk³adkowej i 50% czêœci uzupe³niaj¹cej na
podstawie art. 28 ust. 6 pkt 1 powo³anej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. Zgodnie z tym
przepisem (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do 30 kwietnia 2004 r.) w przypadku prowadze-
nia przez rencistê dzia³alnoœci rolniczej z ma³¿onkiem niemaj¹cym ustalonego prawa do
emerytury lub renty i niespe³niaj¹cym warunków do uzyskania rolniczego œwiadczenia
emerytalno-rentowego wyp³ata czêœci uzupe³niaj¹cej ulega³a zawieszeniu w po³owie.

Decyzj¹ z dnia 19.11.2003 r. Pani Maria Pijankowska naby³a prawo do renty rolni-
czej od dnia 01.10.2003 r. do dnia 31.10.2004 r. Z uwagi na to oraz fakt, ¿e Pañstwo Pi-
jankowscy prowadzili nadal dzia³alnoœæ rolnicz¹, decyzj¹ z dnia 29.12.2003 r.
zawieszono wyp³atê czêœci uzupe³niaj¹cej œwiadczenia pobieranego przez Pana Wies³a-
wa Pijankowskiego. Na podstawie sk³adanych wniosków Pani Marii Pijankowskiej
przyznawano prawo do renty rolniczej na okresy od. 01.11.2004 r. do 30.11.2007 r.
oraz od 01.12.2007 r. do 30.11.2010 r.

W dniu 06.08.2004 r. Pan Wies³aw Pijankowski zwróci³ siê do KRUS o zawieszenie
prawa do renty rolniczej, a nastêpnie w dniu 29.10.2004 r. zg³osi³ siê do KRUS odnoœ-
nie objêcia ubezpieczeniem spo³ecznym rolników na wniosek.
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Powy¿sze dzia³ania zainteresowany podj¹³ w celu uzyskania prawa do renty struk-
turalnej.

PóŸniejsze ustalenia w sprawie wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e podjête przez rolnika
dzia³ania w celu uzyskania renty strukturalnej, nie by³y w³aœciwe. Obecnie jednak nie
jest mo¿liwym jednoznacznie ustaliæ, czy rolnik sam wybra³ niew³aœciwy tryb postêpo-
wania, czy uzyska³ b³êdne porady w tym zakresie w jednostce terenowej Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyp³acaj¹cej renty strukturalne, czy Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego.

Faktem jest, ¿e na wniosek Pana Pijankowskiego – decyzj¹ z dnia 31.08.2004 r. –
jednostka KRUS zawiesi³a prawo do renty rolniczej od dnia 01.10.2004 r., wstrzymuj¹c
wyp³atê ca³ego œwiadczenia rentowego. Jak wykaza³o prowadzone w sprawie postêpo-
wanie, powy¿sza decyzja zosta³a wydana b³êdnie, gdy¿ w takiej sytuacji nie powinna
byæ zawieszona wyp³ata czêœci sk³adkowej. W myœl bowiem art. 28 ust. 1 i ust. 2 pkt 1
oraz art. 34 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników zawieszenie wyp³aty
dotyczy wy³¹cznie czêœci uzupe³niaj¹cej emerytury lub renty rolniczej. B³¹d ten zosta³
skorygowany dopiero w 2007 r.

W wyniku b³êdnej decyzji i z³o¿onego w dniu 29.10.2004 r. wniosku Pan Pijankow-
ski, w tym samym dniu, zosta³ objêty ubezpieczeniem spo³ecznym rolników na wnio-
sek w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym.

W dniu 24.02.2005 r. Pan Pijankowski przekaza³ gospodarstwo rolne nastêpcy
i tym samym zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej. W zwi¹zku z powy¿szym
usta³y okolicznoœci do podlegania przez zainteresowanego ubezpieczeniu spo³ecznemu
rolników od dnia 01.04.2005 r.

Po dostarczeniu przez Pana Pijankowskiego decyzji ARiMR z dnia 17.05.2005 r.
przyznaj¹cej prawo do renty strukturalnej, jednostka KRUS ponownie przeanalizowa³a
sprawê i stwierdzi³a, ¿e decyzja KRUS o objêciu zainteresowanego ubezpieczeniem
emerytalno-rentowym od dnia 29.10.2004 r. by³a b³êdna. W tym stanie rzeczy decyzj¹ KRUS
z dnia 29.06.2005 r. stwierdzono niepodleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
od dnia 29.10.2004 r. i uchylono uprzednio wydan¹ decyzjê z dnia 29.10.2004 r. Uzna-
no bowiem, ¿e rolnik maj¹c zawieszon¹ wyp³atê œwiadczenia rentowego nie spe³nia³
warunków do objêcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek, okreœlonym
w art. 16 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Przepis ten
umo¿liwia bowiem objêcie tym ubezpieczeniem na wniosek osoby pobieraj¹cej rentê
rolnicz¹ z tytu³u niezdolnoœci do pracy jako rentê okresow¹. Wzruszaj¹c decyzjê o objê-
ciu ubezpieczeniem na tym etapie sprawy jednostka KRUS nie przeanalizowa³a
zasadnoœci wydania poprzedzaj¹cej j¹ decyzji o zawieszeniu prawa do renty, która, jak
wskazano wy¿ej, zosta³a wydana b³êdnie.

Pan Wies³aw Pijankowski od decyzji KRUS z dnia 29.06.2005 r. o niepodleganiu
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu od dnia 29.10.2004 r. wniós³ odwo³anie do
S¹du Okrêgowego – S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Po wyroku S¹du Okrêgo-
wego sprawê rozpatrywa³ S¹d Apelacyjny, który wyrokiem z dnia 31.05.2006 r. uchyli³
decyzjê KRUS z dnia 29.06.2005 r. znak: KU/W-4000-684/05 i sprawê przekaza³ orga-
nowi rentowemu do ponownego rozpoznania.

Realizuj¹c wyrok S¹du jednostka KRUS, decyzj¹ z dnia 29.11.2006 r. znak:
KU/W-4000-1222/06 uchyli³a decyzjê z dnia 29.06.2005 r., co oznacza³o utrzymanie
w mocy decyzji z dnia 29.10.2004 r., na podstawie której zainteresowany zosta³ objêty
ubezpieczeniem spo³ecznym rolników na wniosek w zakresie emerytalno-rentowym
oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyñskim w ograniczonym zakresie od dnia
29.10.2004 r.

W zwi¹zku z wyrokiem S¹du Apelacyjnego w sprawie o objêcie ubezpieczeniem spo-
³ecznym rolników, poddano analizie równie¿ akta rentowe i dopiero wtedy ustalono, ¿e
decyzja z dnia 31.08.2004 r. o zawieszeniu wyp³aty œwiadczenia w pe³nej wysokoœci by-
³a b³êdna. Dlatego te¿ w dniu 11.01.2007 r. zosta³a wydana decyzja podejmuj¹ca wy-
p³atê renty rolniczej z tytu³u niezdolnoœci do pracy od 01.10.2004 r. Wyrównanie
œwiadczenia rentowego za okres od 01.10.2004 r. do 30.04.2006 r. ustalono na kwotê
2.621,57 z³.
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W dniu 12.02.2007 r. do KRUS wp³ynê³o odwo³anie pe³nomocnika Pana Pijankow-
skiego od decyzji KRUS z dnia 11.01.2007 r. W trybie odwo³awczym jednostka KRUS
przeanalizowa³a sprawê i uchyli³a przedmiotow¹ decyzjê. Nastêpnie wyliczy³a ponow-
nie wyrównanie renty rolniczej za okres od 01.10.2004 r. do 30.04.2006 r. i decyzj¹
z dnia 20.02.2007 r. dokona³a wyp³aty nale¿nego œwiadczenia za ww. okres w kwocie
8.932,45 z³.

Decyzj¹ z dnia 11.01.2007 r. nieprawid³owo ustalono wysokoœæ wyrównania renty
rolniczej, gdy¿ nie uwzglêdniono faktu, ¿e Panu Pijankowskiemu od 01.02.2005 r.
przys³ugiwa³a renty rolnicza w pe³nej wysokoœci z uwagi na zaprzestanie prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej. Wnioskodawca dwukrotnie odmówi³ przyjêcia przys³uguj¹cego
mu œwiadczenia.

Pan Wies³aw Pijankowski odwo³a³ siê od decyzji KRUS dotycz¹cych zarówno podle-
gania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników i sk³adek na to ubezpieczenie, jak równie¿
przyznanej renty rolniczej. Po rozpatrzeniu sprawy, S¹d Apelacyjny (od wyroku S¹du
Okrêgowego Pan Pijankowski z³o¿y³ apelacjê) wyrokiem z dnia 31.01.2008 r. uchyli³ za-
skar¿ony wyrok i poprzedzaj¹ce go decyzje KRUS oraz przekaza³ sprawê organowi rento-
wemu do ponownego rozpoznania.

Uchylenie przez S¹d wy¿ej wymienionych decyzji w zakresie podlegania ubezpie-
czeniu spo³ecznemu rolników spowodowa³o powrót do sytuacji po wydaniu decyzji
z dnia 29.10.2004 r. stwierdzaj¹cej podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, choro-
bowemu i macierzyñskiemu oraz emerytalno-rentowemu od dnia 29.10.2004 r. Ubez-
pieczenie to usta³o od dnia 01.04.2005 r., tj. po przekazaniu ca³ego gospodarstwa
rolnego i zaprzestaniu prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.

Realizuj¹c wyrok S¹du i wskazówki udzielone w uzasadnieniu tego wyroku Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego ustali³a, i¿ na koncie zainteresowanego widnie-
je nadp³ata z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników, Pan Pijankowski od-
mówi³ przyjêcia nadp³aconych sk³adek.

Po przeanalizowaniu wydawanych w przedmiotowej sprawie decyzji w zakresie wy-
p³aty renty rolniczej stwierdzono, i¿ zawieszenie wyp³aty powinno dotyczyæ tylko czêœci
uzupe³niaj¹cej tego œwiadczenia, natomiast czêœæ sk³adkowa powinna byæ wyp³acana.
Niemniej jest dopuszczalne zawieszenie prawa i wyp³aty ca³ej renty rolniczej na wnio-
sek rencisty na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przy
czym nie zmienia to faktu, ¿e osoba taka ma ustalone prawo do œwiadczenia rentowego
– co zosta³o potwierdzone przez uprawomocnienie siê decyzji przyznaj¹cej.

Pan Pijankowski podnosi, ¿e od jesieni 2004 r. prowadzi³ gospodarstwo rolne, nie
mia³ prawa do pobierania renty i nie ubiega³ siê o tak¹ rentê. Powy¿sze jednak nie znaj-
duje potwierdzenia w aktach sprawy, bowiem prawo do renty rolniczej z tytu³u niezdol-
noœci do pracy by³o rozpatrywane na wniosek Pana Pijankowskiego. Wnioskami tymi
by³y zaœwiadczenia lekarskie o stanie zdrowia, które stanowi³y podstawê do przepro-
wadzenia kontrolnych badañ lekarskich i ustalenia prawa do renty rolniczej na kolejny
okres. W zwi¹zku z tym, ¿e wnioskodawca spe³nia³ wszystkie warunki do renty rolni-
czej wynikaj¹ce z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolni-
ków, to w okresie od 14.02.2001 r. do 30.04.2006 r. œwiadczenie rentowe zosta³o mu
przyznane.

Wobec powy¿szego twierdzenie odwo³uj¹cego, ¿e œwiadczenie rentowe zosta³o przy-
znane mu „z urzêdu” i wbrew jego woli nie znajduje potwierdzenia.

Pan Wies³aw Pijankowski po z³o¿eniu wniosku o zawieszenie wyp³aty renty rolni-
czej nie utraci³ ustalonego prawa do tego œwiadczenia. Posiadanie natomiast prawa do
renty rolniczej jednoznacznie wyklucza mo¿liwoœæ ubiegania siê przez odwo³uj¹cego
o prawo do przyznania renty strukturalnej.

Jednostce KRUS zosta³a zwrócona stosowna uwaga i udzielono jej instrukta¿u, od-
noœnie prawid³owego postêpowania w tego typu sprawach.

Jednoczeœnie analizuj¹c obecnie sprawê nale¿y zwróciæ uwagê na zawart¹ w uza-
sadnieniu wyroku uwagê S¹du Apelacyjnego, ¿e organ emerytalno-rentowy nie mo¿e
dostosowywaæ swoich decyzji o podleganiu ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników lub
w przedmiocie przyznanych ju¿ na wniosek skar¿¹cego uprawnieñ rentowych, do mo¿-
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liwoœci uzyskania przez niego renty strukturalnej z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. W kwestiach dotycz¹cych œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego
i podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu nale¿y stosowaæ œciœle przepisy ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

S¹d stwierdzi³ te¿, ¿e je¿eli wnioskodawca zamierza³ wyst¹piæ o inne œwiadczenie
ni¿ te, które s¹ nabywane w oparciu o wymienione wy¿ej i stosowane przez KRUS prze-
pisy ustawy, to winien by³ odpowiednio wczeœniej zasiêgn¹æ profesjonalnej pomocy
prawnej.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ jednostka KRUS pismem z dnia 11.01.2007 r.
poinformowa³a zainteresowanego, i¿ mo¿e ubiegaæ siê o ustalenie prawa do renty rolni-
czej. Ponadto, Pan Wies³aw Pijankowski by³ informowany o mo¿liwoœci ubiegania siê
o emeryturê rolnicz¹ w wieku obni¿onym. Pomimo tego nic z³o¿y³ dotychczas wniosku
o rozpatrzenie uprawnieñ do œwiadczenia emerytalno-rentowego.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Piotra G³owskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w sprawie przeprowadzenia wspólnej

debaty oraz wys³uchania publicznego nad przygotowywanym Projektem
Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030.

W ostatnim czasie nap³ynê³o do mnie kilkadziesi¹t uwag zwi¹zanych
z problemem ¿eglugi œródl¹dowej w Polsce. Przedsiêbiorstwa, armatorzy
i firmy zwi¹zane z transportem i turystyk¹ wodn¹ s¹ ¿ywo zainteresowane
przeprowadzeniem publicznej debaty.

Na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespo³u do spraw Dróg
Wodnych i Turystyki Wodnej, w którym uczestniczy³ podsekretarz stanu
Maciej Trzeciak, zaproponowa³em, aby miejscem takiego spotkania by³
parlament.

Liczê, ¿e podczas takiej debaty wszystkie zainteresowane strony
przedstawi¹ swoje opinie i wspólnie wypracujemy jak najlepsze
rozwi¹zania, maj¹c na uwadze dobro ¿eglugi œródl¹dowej w Polsce. Jako
przewodnicz¹cy zespo³u chcia³bym zadeklarowaæ pomoc w pracach nad
powstaj¹cym projektem i liczê na owocn¹ wspó³pracê.

Z powa¿aniem
Piotr G³owski
przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u
ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej

OdpowiedŸ

Warszawa, 6.11.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia senatora Piotra G³owskiego, dotycz¹cego projektu
Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami, przekazanego pismem z dnia 30 wrzeœ-
nia br., znak: BPS/DSK-043-844/08, poni¿ej przedstawiam stanowisko w przedmioto-
wej sprawie.

Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami znajduje siê aktualnie na
etapie wstêpnego opracowania, jako dokument strategiczny, zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem, wymaga sporz¹dzenia prognozy oddzia³ywania na œrodowisko. Po jej ukoñ-
czeniu i uwzglêdnieniu uwag znajduj¹cych siê w prognozie, projekt zostanie przekaza-
ny do konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ miêdzyresortowych. Bêd¹ one mia³y
charakter publiczny w oparciu o zasadê równoœci i otwartoœci, a wiêc uczestniczyæ
w nich bêd¹ mogli wszyscy zainteresowani obywatele (nie tylko partnerzy instytucjo-
nalni). Konsultacje bêd¹ mia³y charakter ogólnopolski, regionalny i œrodowiskowy. Ce-
lem konsultacji bêdzie uzupe³nienie projektu Strategii i lepsze doprecyzowanie
zawartych w niej zapisów.
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Jestem przekonany, ¿e zaproponowana przez pana senatora debata bêdzie znako-
mit¹ platform¹ do wymiany opinii i doœwiadczeñ m.in. na temat problemów ¿eglugi
œródl¹dowej w Polsce. Zatem ostateczny zakres reformy w gospodarce wodnej nie jest
jeszcze okreœlony i bêdzie zale¿ny w³aœnie od wyniku konsultacji i przeprowadzonej de-
baty.

Za poœrednictwem Pana Marsza³ka, pragnê podziêkowaæ panu senatorowi; za ofe-
rowan¹ pomoc przy pracy nad projektem Strategii i wyraziæ nadziejê na dalsze wspólne
dzia³anie w tym zakresie.

MINISTER ŒRODOWISKA
Maciej Nowicki
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z apelem przedsiêbiorców z województwa warmiñsko-mazurskiego

zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zwrócenie uwagi na opisany poni¿ej
problem. W ocenie biznesmenów Warmii i Mazur polskie placówki
dyplomatyczne nie funkcjonuj¹ w sposób zapewniaj¹cy ochronê ich
interesów.

W pierwszej kolejnoœci chcê zwróciæ uwagê na przypadek zatrudnionych
w polskich firmach obcokrajowców: Bia³orusinów, Rosjan oraz Ukraiñców.
Pracownicy tych narodowoœci napotykaj¹ znaczne trudnoœci i przewlek³e
procedury zwi¹zane z uzyskaniem polskich wiz. Postêpowanie jest
wielotygodniowe, co powoduje komplikacje w dzia³alnoœci gospodarczej firm,
które zarówno zajmuj¹ siê eksportem towarów wysokiej jakoœci, jak równie¿
zamierzaj¹ inwestowaæ kapita³ za granic¹. Niestety, przeszkody
biurokratyczno-administracyjne ograniczaj¹ swobodê dzia³alnoœci polskich
podmiotów gospodarczych w porównaniu z przedsiêbiorcami z innych
pañstw.

Otrzyma³em informacje o niezwyk³ej przewlek³oœci postêpowania
wizowego w polskich placówkach dyplomatycznych na Ukrainie (Kijów
i Charków), Bia³orusi (Miñsk), w Rosji (Moskwa) oraz Iranie (Teheran,
konsulat generalny).

Wed³ug mojej wiedzy postêpowanie prowadzone w ramach procedur
obowi¹zuj¹cych w placówkach dyplomatycznych innych krajów, równie¿
sygnatariuszy porozumienia z Schengen, nie jest d³ugotrwa³e.

Dodatkowo przedsiêbiorcy wyrazili opiniê o niewystarczaj¹cym
zaanga¿owaniu pracowników ambasady RP w Moskwie w udzielanie
istotnej pomocy. Przedsiêbiorcy z naszego kraju nie otrzymuj¹ odpowiedniej
pomocy w postaci informacji oraz porad w zakresie rosyjskich przepisów.
Pozbawieni stosownego wsparcia ze strony w³adz polskich zostaj¹
postawieni w mniej korzystnej sytuacji ni¿ biznesmeni z innych pañstw
unijnych, którzy dzia³aj¹ w tym kraju.

Maj¹c œwiadomoœæ wyzwañ stoj¹cych przed polsk¹ polityk¹
zagraniczn¹, w tym koniecznoœci poprawy funkcjonowania polskich
placówek dyplomatycznych, doceniam zaanga¿owanie Pana Ministra w ten
proces i dlatego zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o ustosunkowanie siê do
wskazanych kwestii.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 listopada 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Ryszarda Góreckiego (pismo

nr BPS/DSK-043-845-08 z 30 wrzeœnia 2008 r.) w sprawie funkcjonowania polskich
placówek dyplomatycznych w kontekœcie zapewnienia ochrony interesów polskich
przedsiêbiorców, uprzejmie informujê:
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Urzêdy konsularne RP priorytetowo traktuj¹ wydawanie wiz w celu wykonywania
pracy dla pracowników z Bia³orusi, Rosji i Ukrainy zatrudnionych w polskich firmach.
Decyzje wizowe konsulowie podejmuj¹ w terminie od 5 do 7 dni od daty z³o¿enia przez
cudzoziemca wniosku wizowego.

Uwzglêdniaj¹c potrzeby polskich przedsiêbiorców Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych by³o wspó³inicjatorem zmiany rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej, tak aby cudzoziemcy – obywatele Bia³orusi, Rosji i Ukrainy mogli wykonywaæ
pracê bez zezwolenia przez 6 miesiêcy w ci¹gu 12 miesiêcy.

Dalsze korzystne zmiany w ustawodawstwie o cudzoziemcach wprowadza ustawa
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez
Sejm RP 19 wrzeœnia 2008 r. Przepisy tej ustawy umo¿liwiaj¹ wydawanie wiz w celu
wykonywania pracy zarówno jako wiz pobytowych jednolitych, jak równie¿ jako wiz po-
bytowych krajowych. Przepis w nowym brzmieniu umo¿liwia wydanie cudzoziemcowi
wiz w celu wykonywania pracy na okres pobytu do 3 miesiêcy, w okresie 6 miesiêcy od
dnia pierwszego wjazdu, a tak¿e na okres pobytu powy¿ej 3 miesiêcy. Wizê pobytow¹
w celu wykonywania pracy bêdzie wydawa³ konsul niezale¿nie od miejsca sta³ego za-
mieszkania cudzoziemca.

Pragnê ponadto poinformowaæ, ¿e w wiêkszoœci polskich przedstawicielstw
dyplomatyczno-konsularnych istniej¹ wydzia³y ekonomiczne, które m.in. maj¹ za za-
danie analizowanie i okreœlanie strategicznych kierunków dzia³añ w sferze ekonomicz-
nej, analizowanie mo¿liwoœci rozwoju i zastosowania le¿¹cych w gestii dyplomacji
ekonomicznej instrumentów wspomagaj¹cych rozwój dwustronnych stosunków go-
spodarczych oraz prowadzenie spraw zwi¹zanych z organizacj¹ kontaktów miêdzy
podmiotami gospodarczymi. Polscy przedsiêbiorcy mog¹ zwracaæ siê o potrzebne infor-
macje i porady do wydzia³ów ekonomicznych ambasad RP w Moskwie, Kijowie i Miñ-
sku.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z gor¹cym apelem o zwiêkszenie puli

œrodków finansowych przeznaczanych dotychczas na ochronê zabytków
w województwie warmiñsko-mazurskim. Ten region Polski otrzymuje du¿o
mniejsze fundusze na ten cel ni¿ pozosta³e województwa naszego kraju.
Informacje, jakie uzyska³em od w³aœciwych instytucji wojewódzkich,
wyraŸnie pokazuj¹, ¿e przyznawane dotacje z MKiDN s¹ nieproporcjonalne
do stanu zabytków.

Mam pe³n¹ œwiadomoœæ, jakie œrodki s¹ potrzebne do wykonania prac na
rzecz ochrony zabytków na terenie ca³ego kraju, ale bardzo proszê Pana
Ministra o zachowanie zasady proporcjonalnoœci w odniesieniu do
poszczególnych województw Polski. W roku bie¿¹cym wojewoda
warmiñsko-mazurski dysponuje kwot¹ oko³o 530 tysiêcy z³ na wsparcie
dzia³añ konserwatorskich. Pozwoli to na dofinansowanie mniej ni¿ 5%
z³o¿onych wniosków, gdy¿ tymczasem inne województwa posiadaj¹ na ten
cel oko³o 3 milionów z³.

Teren pó³nocno-wschodniej Polski to region wyj¹tkowo bogaty pod
wzglêdem zasobów i dorobku kulturowo-historycznego. Niezwykle istotnym
elementem tego dziedzictwa s¹ liczne zabytki, zw³aszcza koœcio³y na terenie
Warmii, które wymagaj¹ pilnego odnowienia, konserwowania, a tak¿e
rekonstrukcji.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Ryszarda Góreckiego podczas

18. posiedzenia Senatu w dniu 25 wrzeœnia br., w sprawie zwiêkszenia puli œrodków finan-
sowych przeznaczonych na ochronê zabytków w województwie warmiñsko-mazurskim,
uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o przyjêcie poni¿szych informacji.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru zabytków udzielane s¹ w 2008 r. w ramach programu Dzie-
dzictwo kulturowe priorytet 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych.
Przy rozpatrywaniu wniosków z³o¿onych w ramach wy¿ej wskazanego priorytetu maj¹
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Kryteria oceny wniosków z³o¿onych w ramach priorytetu 1 okreœlone s¹
w regulaminie priorytetu. Pod uwagê brany jest miêdzy innymi stan zachowania zabyt-
ku oraz czas jego powstania, wpis na listê UNESCO lub uznanie zabytku za pomnik hi-
storii, wysokoœæ deklarowanych œrodków w³asnych oraz pozyskanych z innych Ÿróde³.
Nale¿y dodaæ, ¿e do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nap³ynê³o w 2008
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roku ponad 1800 wniosków, na ³¹czn¹ kwotê 811 mln z³, przy bud¿ecie priorytetu 1
wynosz¹cym 100 mln z³. W tym miejscu pragnê podkreœliæ, ¿e Zespó³ steruj¹cy ds. re-
waloryzacji zabytków nieruchomych i ruchomych w wydanej ocenie, a Minister w podejmo-
waniu decyzji o przyznaniu dotacji na prace przy obiektach zabytkowych, kieruj¹ siê
wy³¹cznie wzglêdami merytorycznymi. Przy czym iloœæ i wysokoœæ udzielonych dotacji
uzale¿niona jest od wysokoœci œrodków przeznaczonych w bud¿ecie Pañstwa na reali-
zacjê prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków. Chcia³bym zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e przyznano
dotacje g³ównie na przeprowadzenie faktycznie najpilniejszych prac, ratuj¹cych sub-
stancjê zabytkow¹ obiektu.

W zwi¹zku z powy¿szym, niemo¿liwe jest zwiêkszenie puli œrodków finansowych
Ministra przeznaczonych na ochronê zabytków w województwie warmiñsko-mazurskim,
gdy¿ miejsce po³o¿enia zabytku nie ma wp³ywu na udzielenie dotacji. Podstawê stano-
wi wartoœæ historyczna, artystyczna i naukowa obiektu oraz stan jego zachowania.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ w roku bie¿¹cym Minister
udzieli³ szesnastu dotacji na prace przy obiektach znajduj¹cych siê na terenie wojewódz-
twa warmiñsko-mazurskiego, na ³¹czn¹ kwotê 4.961.000 z³.

£¹czê wyrazy szacunku
z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Dotar³y do mnie niepokoj¹ce informacje od lekarzy w zwi¹zku

z wydawaniem kart zgonu. W œwietle obecnych regulacji prawnych osobami
uprawnionymi do stwierdzania zgonu i jego przyczyny s¹ lekarze. Wynika to
zarówno z treœci art. 43 ustawy o zawodzie lekarza, jak i z treœci art. 11
ustawy o cmentarzach.

Przepis art. 11 ust. 2 ustawy o cmentarzach przewiduje jednak tak¿e
stwierdzanie zgonu przez osoby inne ni¿ lekarz, powo³ane do tych czynnoœci
przez starostê. Kwalifikacje tych osób okreœla rozporz¹dzenie wydane na
podstawie art. 11 ust. 3 ustawy. Nie da siê niestety ukryæ, ¿e rozporz¹dzenie
to wydano wiele lat temu – co ciekawe, w ogóle nie by³o ono nowelizowane,
mimo wielokrotnego wprowadzania zmian do ustawy, a tak¿e zmiany
rozporz¹dzenia dotycz¹cego kart zgonu – i jest ono obecnie dosyæ
anachroniczne. Obok lekarzy w rozporz¹dzeniu tym jako osoby uprawnione
wskazano tak¿e starszych felczerów i felczerów oraz po³o¿ne wiejskie (§ 3
rozporz¹dzenia ministra zdrowia i opieki spo³ecznej z 3 sierpnia 1961 r.)
i pielêgniarki (§ 5 tego samego rozporz¹dzenia).

W chwili obecnej do osób poszkodowanych w wypadkach najczêœciej
jad¹ zespo³y ratunkowe, w sk³adzie których nie ma lekarza, s¹ tylko
ratownicy medyczni. Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi ratownik
medyczny nie jest uprawniony do wypisywania karty zgonu. Teoretycznie w
przypadku stwierdzenia zgonu na miejsce powinien przyjechaæ lekarz
rodzinny. Czêsto jest to niemo¿liwe, a jeœli nawet jest mo¿liwe, to lekarze
rodzinni robi¹ to niechêtnie. Nie mo¿na do takiego przypadku wys³aæ
drugiego zespo³u ratunkowego z lekarzem, poniewa¿ fundusz zdrowia nie
pokryje kosztów wyjazdu karetki. Jednoczeœnie nie zawsze mo¿na
przewieŸæ zw³oki do miejsca, w którym znajduje siê lekarz, poniewa¿ czêsto
organy œledcze musz¹ zabezpieczyæ œlady.

Czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace zwi¹zane ze zmian¹
unormowañ prawnych zwi¹zanych z kartami zgonu, szczególnie
z uprawnieniem ratowników medycznych do ich wydawania?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.11.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Ryszarda Góreckiego – Senatora RP, przekaza-

ne przy piœmie BPS/DSK-043-847/08 w sprawie wystawiania kart zgonu uprzejmie
proszê o przyjêcie poni¿szych informacji.

Podstawow¹ regulacjê w zakresie stwierdzania zgonu zawiera art. 11. ust. 1. usta-
wa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych. (Dz. U. z 2000 r.
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Nr 23, poz. 295 z póŸn. zm.), który stanowi, i¿ zgon i jego przyczyna powinny byæ usta-
lone przez lekarza, lecz¹cego chorego w ostatniej chorobie. Art. 11 ust. 2 mówi, i¿ w ra-
zie niemo¿noœci dope³nienia przepisu ust. 1, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny
powinno nast¹piæ w drodze oglêdzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego bra-
ku przez inn¹ osobê, powo³an¹ do tej czynnoœci przez w³aœciwego starostê, przy czym
koszty tych oglêdzin i wystawionego œwiadectwa nie mog¹ obci¹¿aæ rodziny zmar³ego.
Przepisy te zosta³y doprecyzowane w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecz-
nej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U.
Nr 39, poz. 202). Zgodnie z § 1 zgon i jego przyczynê stwierdza siê w karcie zgonu, której
treœæ i sposób wype³niania okreœlaj¹ odrêbne przepisy. § 2 ust. 1 mówi, i¿ wystawienie
karty zgonu jest obowi¹zkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgo-
nu udziela³ choremu œwiadczeñ lekarskich. Zasady tej nie stosuje siê, je¿eli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ¿e przyczyn¹ zgonu by³o przestêpstwo. W takim wypadku
kartê zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie s¹du lub prokuratora dokona³ oglêdzin
lub sekcji zw³ok. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowi¹zanego do wystawienia karty
zgonu w myœl § 2 ust. 1 b¹dŸ lekarz taki zamieszkuje w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 4 km od
miejsca, w którym znajduj¹ siê zw³oki, albo z powodu choroby lub z innych uzasadnio-
nych przyczyn nie mo¿e dokonaæ oglêdzin zw³ok w ci¹gu 12 godzin od chwili wezwania,
kartê zgonu wystawia:

1) lekarz, który stwierdzi³ zgon bêd¹c wezwany do nieszczêœliwego wypadku lub na-
g³ego zachorowania,

2) lekarz lub starszy felczer albo felczer zatrudniony w przychodni b¹dŸ oœrodku
zdrowia lub jego placówce terenowej (wiejski, felczerski punkt zdrowia) i sprawu-
j¹cy opiekê zdrowotn¹ nad rejonem, w którym znajduj¹ siê zw³oki,

3) po³o¿na wiejska, je¿eli nast¹pi³ na terenie gromady zgon pozostaj¹cego pod jej
opiek¹ noworodka przed up³ywem 7 dni ¿ycia, a najbli¿sza przychodnia lub oœro-
dek zdrowia jest oddalony o wiêcej ni¿ 4 km.

W œwietle powy¿szego przy w¹tpliwoœciach, co do podmiotu, który winien wystawiæ
kartê zgonu w przypadku, gdy nie ma lekarza, który stwierdzi³ zgon wezwanego do nie-
szczêœliwego wypadku lub nag³ego zachorowania, co jest mo¿liwe w zw. z ustaw¹ z dnia
8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410),
pos³u¿yæ nale¿y siê § 3 pkt 2 rozporz¹dzenia, który pos³uguje siê kryterium „rejonu,
w którym znajduj¹ siê zw³oki”. Rozporz¹dzenie nie dopuszcza do powstania sytuacji,
w której niemo¿liwe bêdzie wskazanie podmiotu w³aœciwego do wystawienia karty zgo-
nu.

Faktem jest, i¿ rozporz¹dzenie w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny po-
wsta³o w zupe³nie innej rzeczywistoœci prawnej, organizacyjnej i gospodarczej. Jest
ono aktem wykonawczym do ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowa-
niu zmar³ych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z póŸn. zm.). System ochrony zdrowia
mia³ zupe³nie inn¹ strukturê, inny kszta³t ni¿ obecnie. Archaicznoœæ przepisów praw-
nych skutkuje potrzeb¹ podjêcia prac nad wprowadzeniem zmian, tak, aby nowe regu-
lacje odpowiada³y potrzebom i by³y dostosowane do aktualnej organizacji systemu
udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Serdecznie dziêkujê Panu Ministrowi za poparcie inicjatywy

zorganizowania w 2010 r. w £odzi festiwalu „Dni Komedy”. W imieniu
organizatorów oraz swoim w³asnym zwracam siê do Pana Ministra
z uprzejm¹ proœb¹ o przyjêcie honorowego patronatu nad przygotowaniami
i realizacj¹ wymienionego projektu. Poparcie Pana Ministra oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego podniesie rangê ca³ego przedsiêwziêcia
oraz u³atwi organizatorom znalezienie sponsorów. Jestem przekonany, ¿e
twórcy festiwalu do³o¿¹ wszelkich starañ, by by³ on wyj¹tkowym
i niezapomnianym wydarzeniem kulturalnym.

Jednoczeœnie pragnê podziêkowaæ Panu Ministrowi za udzielenie
informacji dotycz¹cych programów Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego umo¿liwiaj¹cych ubieganie siê o dofinansowanie. Fundacja Art
Industry przed³o¿y stosowne wnioski w terminach przewidzianych przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

¯ywiê g³êbok¹ nadziejê, ¿e przychyli siê Pan do mojej proœby i obejmie
patronat honorowy nad tym szczególnym przedsiêwziêciem artystycznym.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z 30 wrzeœnia br. nr BPS/DSK-043-848/08, dotycz¹ce

oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Macieja Grubskiego podczas 18. posiedzenia
Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasa-
dami honorowy patronat przyznawany jest konkretnym wydarzeniom kulturalnym,
nie zaœ przygotowaniom i procesowi realizacji danego przedsiêwziêcia.

Odpowiedni¹ zatem drog¹ uzyskania tego wyró¿nienia dla festiwalu Dni Komedy
w £odzi w 2010 roku bêdzie z³o¿enie przez jego organizatorów wniosku o honorowy pa-
tronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz ze szczegó³owym programem
i opisem tego przedsiêwziêcia.

Z powa¿aniem
Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Okres dyskusji nad bud¿etem, którym bêdzie dysponowa³o Ministerstwo

Obrony Narodowej, jest dobrym momentem na rozpoczêcie rozmowy, która
znajdzie swe miejsce równie¿ w czasie obrad sejmowej i senackiej Komisji
Obrony Narodowej. Analizuj¹c strukturê bud¿etu lat poprzednich oraz
bie¿¹cego roku w odniesieniu do konkretnych rodzajów wojsk, mo¿na nabraæ
przekonania, ¿e „ubogim dzieckiem” MON od momentu powstania s¹ Wojska
Specjalne. To bardzo dziwna sytuacja, gdy¿ w otoczeniu Pana Ministra
pracuj¹ wysokiej rangi oficerowie z tej formacji. Przyk³ad braku sta³ego
miejsca dla dowództwa Wojsk Specjalnych – czy to jest Bydgoszcz? –
pokazuje, ¿e nie ma pomys³u na dzia³anie tego rodzaju wojsk. Œwiate³kiem
w tunelu dla uporz¹dkowania spraw Wojsk Specjalnych by³o powo³anie
przez Pana Ministra nowego dowódcy jednostki GROM. Doœwiadczenie pana
pu³kownika oraz dzia³ania w oparciu o cele, których wdra¿anie rozpocz¹³
pierwszy jej dowódca, pan genera³ S³awomir Petelicki, powinny doprowadziæ
do rozwoju jednostki. W sprawie GROM dobrze by³oby pokusiæ siê o ocenê,
czyje dzia³ania stawia³y na czele jednostki oficerów, którzy nie czuli rytmu jej
pracy i, w mojej ocenie, doprowadzi³y do zahamowania rozwoju oraz
powstania zaleg³oœci, które bêdzie trzeba nadrabiaæ przez lata. Mam
nadziejê, ¿e decyzja Pana Ministra w sprawie dowództwa GROM
uporz¹dkuje i nada dobry kierunek rozwoju Wojsk Specjalnych.

Korzystaj¹c z okazji sk³adania oœwiadczenia senatorskiego, uprzejmie
proszê Pana Ministra o przeprowadzenie analizy, która wyka¿e, czy
potrzebne jest istnienie, dzia³anie i rozwój jednostek utworzonych w ramach
Wojsk Specjalnych, w oparciu o ich skutecznoœæ w realnych dzia³aniach –
misje zagraniczne –- a tak¿e specyfiki zagro¿eñ, na które tego rodzaju wojska
maj¹ reagowaæ.

Liczê, ¿e ta trwaj¹ca kilka miesiêcy dyskusja poka¿e, ¿e formacje tego
typu jako jedyne posiadaj¹ w ramach naszych si³ zbrojnych skuteczny
potencja³ reagowania na ewentualne zewnêtrzne zagro¿enia.

W zwi¹zku z tym widzê potrzebê rozbudowy tego rodzaju si³ zbrojnych
w ramach MON i, co za tym idzie, zwiêkszenia na ten cel œrodków w bud¿ecie
na 2009 r. Ze wzglêdu na wystêpowanie ewentualnych zagro¿eñ
zewnêtrznych Wojska Specjalne nie powinny przegraæ rywalizacji o œrodki
z bud¿etu pañstwa z formacjami, których potencjalna skutecznoœæ dzia³añ
przeminê³a wiele lat temu, a ich w³asna wartoœæ oparta jest na efektywnoœci
lobbowania na ich rzecz przez dowódców. Rz¹d polski podj¹³ reformy, na
które nie odwa¿y³ siê ¿aden inny. To dobry kierunek, ale wymagaj¹cy
koncentrowania œrodków w formacjach, które w okresach przejœciowych
oka¿¹ siê najbardziej skuteczne wobec zagro¿eñ mog¹cych dotkn¹æ nasz¹
ojczyznê. Liczê na zrozumienie mojego toku myœlenia i wsparcie
przedstawionej propozycji.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.28

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Macieja Grubskiego

podczas 18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.
dotycz¹ce potrzeby rozbudowy wojsk specjalnych oraz œrodków bud¿etowych na ten
cel (BPS/DSK-043-849/08), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Wojska Specjalne s¹ jednym z czterech rodzajów Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, utworzonym w 2007 r., których prawne podstawy funkcjonowania zawarte s¹
w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.). Ich powstanie by³o odpowiedzi¹
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na coraz bardziej precyzyjnie identyfikowane
obszary nowych zagro¿eñ zwi¹zanych z wewnêtrznymi i zewnêtrznymi aspektami bez-
pieczeñstwa kraju, a tak¿e zmiany w obszarze bezpieczeñstwa miêdzynarodowego, do-
tycz¹ce g³ównie koniecznoœci u¿ycia jednostek i pododdzia³ów wojskowych w ró¿nego
rodzaju misjach wymuszania i utrwalania pokoju, w tym tak¿e humanitarnych, pro-
wadzonych przez organizacje miêdzynarodowe oraz koalicje pañstw.

Na Wojska Specjalne ponoszono w ostatnich latach du¿e nak³ady finansowe z bud¿e-
tu Ministerstwa Obrony Narodowej. Ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ operacji pokojowych,
w jakie zaanga¿owana by³a i jest Polska, zachodzi³a wyraŸna potrzeba zwiêkszenia
wielkoœci œrodków bud¿etowych, niezbêdnych do w³aœciwego zabezpieczenia i wyposa-
¿enia Wojsk Specjalnych w nowoczesne uzbrojenie i sprzêt wojskowy.

W latach 2007 i 2008 w odniesieniu do tego nowo utworzonego rodzaju si³ zbroj-
nych zastosowano tzw. uderzenie inwestycyjne, pozwalaj¹ce na dynamiczn¹ unifikacjê
uzbrojenia w jednostkach tworz¹cych Wojska Specjalne. W 2007 r. na ich moderniza-
cjê techniczn¹ wydatkowano ok. 265 mln z³otych, a w roku bie¿¹cym wydzielono blisko
260 mln z³, podczas gdy w 2006 r. wartoœæ wydatków na jednostki, które obecnie
wchodz¹ w sk³ad Wojsk Specjalnych nie przekracza³a 61 mln z³.

Bud¿et przeznaczony dla Wojsk Specjalnych wpisuje siê w ramy planowanego roz-
woju ca³oœci Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz mo¿liwoœci finansowe resortu
obrony narodowej. Zapewnia on spójny rozwój struktur organizacyjnych tych wojsk
(w tym sformowanie komponentu powietrznego niezbêdnego do prowadzenia powietrznych
operacji specjalnych oraz kolejnej jednostki w strukturze Wojsk Specjalnych,
tj. Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych), kontynuo-
wanie procesu modernizacji technicznej przez zakupy nowoczesnego uzbrojenia
i sprzêtu wojskowego oraz realizacjê kolejnych inwestycji.

Bezspornym jest równie¿ fakt, i¿ mo¿liwoœci zabezpieczenia potrzeb Wojsk Specjal-
nych wynikaj¹ z potencja³u ekonomicznego pañstwa oraz charakterystyki zadañ stawia-
nych jego si³om zbrojnym, która przek³ada siê na wewnêtrzn¹ strukturê bud¿etu
Ministerstwa Obrony Narodowej. Pragnê podkreœliæ, ¿e przygotowuj¹c bud¿et obronny
i plany modernizacyjne, organy planuj¹ce musz¹ kierowaæ siê interesem ca³ych Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i uwzglêdniaæ tak¿e te potrzeby i priorytety, które
nie zawsze znajduj¹ siê w obszarze zainteresowania pojedynczego rodzaju si³ zbrojnych.

Rozwój Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym i Wojsk Specjalnych,
zawarty jest w dokumentach takich jak Program rozwoju Si³ Zbrojnych w latach
2009–2018 oraz Plan rozwoju Wojsk Specjalnych w latach 2009–2018. Programuj¹ one
rozwój i transformacjê Wojsk Specjalnych do 2018 r. i po zaakceptowaniu zostan¹
skierowane do realizacji.

Pragnê tak¿e poinformowaæ, ¿e decyzj¹ z dnia 4 sierpnia 2008 r. Nr Z45/P-5
w sprawie przeniesienia Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz zmiany decyzji w sprawie
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zmiany dyslokacji wybranych instytucji i jednostek wojskowych w garnizonie Kraków,
siedzib¹ Dowództwa Wojsk Specjalnych bêdzie Kraków.

Zasadniczym celem planowanych w Wojskach Specjalnych zmian jest poprawa
zdolnoœci Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia operacji specjal-
nych, a w konsekwencji dostosowanie ich do reagowania na nowe zagro¿enia, zwi¹za-
ne zw³aszcza z prowadzeniem walki oraz zwalczaniem terroryzmu, przez:

— poprawê potencja³u bojowego jednostek Wojsk Specjalnych,
— zorganizowanie kompleksowego systemu zabezpieczenia logistycznego operacji

specjalnych,
— zorganizowanie kompleksowego systemu wsparcia informacyjnego,
— zorganizowanie systemu dowodzenia operacjami specjalnymi,
— zorganizowanie systemu lotniczego wsparcia i zabezpieczenia operacji specjal-

nych.
Realizowanie powy¿szych przedsiêwziêæ zosta³o zaplanowane w sposób spójny

z wymaganiami okreœlonymi przez Organizacjê Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego
(NATO) dla wojsk specjalnych i zapewni osi¹gniêcie przez Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej
Polskiej statusu jednego z pañstw wiod¹cych w obszarze operacji specjalnych Sojuszu
do 2012 r. Tym samym Polska znajdzie siê w nielicznej grupie pañstw, których si³y
zbrojne dysponowaæ bêd¹ zdolnoœci¹ do prowadzenia efektywnych operacji specjal-
nych w dowolnym miejscu œwiata, zarówno samodzielnie, jak i w sk³adzie si³ wydziela-
nych do operacji sojuszniczych i koalicyjnych.

Odnosz¹c siê do uwag Pana Senatora Macieja Grubskiego dotycz¹cych obsady kie-
rowniczych stanowisk w Jednostce Wojskowej GROM, pragnê wskazaæ, ¿e zgodnie
z ustaw¹ z dnia 11 wrzeœnia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 141, poz. 892) organem uprawnionym do wyznaczania na stanowisko do-
wódcy tej jednostki jest Minister Obrony Narodowej, natomiast organem uprawnio-
nym do opiniowania s³u¿bowego – Dowódca Wojsk Specjalnych.

Tworz¹c Jednostkê Wojskow¹ GROM trafnie sformu³owano cele dotycz¹ce jej roz-
woju, uczyniono z niej jednostkê organizacyjn¹ doskonale dostosowuj¹c¹ siê do wy-
magañ stawianych jej przez otoczenie oraz ci¹gle zmieniaj¹ce siê œrodowisko walki. Nie
wolno jednak zapominaæ, i¿ zadania Jednostki Wojskowej GROM oraz wymagania
przed ni¹ stawiane, z uwagi na rozwój sytuacji miêdzynarodowej od czasu jej powsta-
nia, uleg³y zasadniczej zmianie, podobnie jak i jej odpowiedników w Stanach Zjedno-
czonych Ameryki i Wielkiej Brytanii, a kolejni dowódcy starali siê j¹ tak rozwijaæ, by jej
potencja³ zawsze najbardziej odpowiada³ potrzebom pañstwa. Rozwój tej jednostki mu-
si byæ œciœle skorelowany z bardzo restrykcyjnymi wymaganiami i zdolnoœciami okreœ-
lonymi dla wojsk specjalnych przez NATO, bowiem wszystkie dotychczasowe misje
bojowe jednostki realizowane by³y w³aœnie w strukturze si³ sojuszniczych i koalicyj-
nych.

Reasumuj¹c, pragnê wyraziæ swoje poparcie dla stanowiska Pana Senatora Macie-
ja Grubskiego, dotycz¹cego potrzeby rozbudowy Wojsk Specjalnych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am nadziejê, ¿e uzna je Pan Marsza³ek
za wystarczaj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo dziêkujê za odpowiedŸ, przekazan¹ w piœmie z dnia 14 sierpnia

2008 r., udzielon¹ przez pana Jerzego Szymañskiego, zastêpcê prokuratora
generalnego.

Informujê, ¿e postêpowanie przygotowawcze w stosunku do pañstwa
Iwony i W³odzimierza Stelmachów nie znajduje siê w fazie koñcowej, bowiem
prokurator, Adam Gierk, w zarz¹dzeniu o odmowie udostêpnienia w czêœci
akt sprawy z dnia 7 sierpnia 2008 r. napisa³, ¿e „prowadzone œledztwo ma
nadal charakter rozwojowy zarówno pod wzglêdem podmiotowym, jak
i przedmiotowym” i ¿e „z uwagi na wielow¹tkowoœæ postêpowania, nadal nie
zdo³ano przes³uchaæ wszystkich osób mog¹cych braæ udzia³ w pope³nianiu
przestêpstw”. W zwi¹zku z tym decyzja o czêœciowym umorzeniu
postêpowania nie zosta³a podjêta przed wyznaczeniem terminu koñcowego.
Œwiadczy to o tym, ¿e przypisywanie wspomnianym osobom udzia³u
w zorganizowanej grupie przestêpczej mia³o na celu wprowadzanie w b³¹d
s¹dów.

W trakcie dokonywanych przeszukañ we wrzeœniu i w paŸdzierniku
2007 r. w domu pañstwa Stelmachów i w pomieszczeniach s³u¿bowych
zabezpieczono przedmioty, które wed³ug prokuratora s¹ dowodem
w sprawie. Informujê, ¿e dyskietki zabrane z gabinetu pani profesor Iwony
Stelmach – tê informacjê uzyskano od pani profesor – zawieraj¹ rozdzia³y
wydanej pod jej redakcj¹ w lipcu 2007 r. ksi¹¿ki oraz prace naukowe
publikowane w pismach o œwiatowej renomie.

Atlas anatomiczny zabrano z domu podczas drugiego przeszukania,
5 paŸdziernika 2007 r. Zadziwiaj¹cy jest fakt, ¿e przez dwa tygodnie pan
W³odzimierz Stelmach pozostawia³ ksi¹¿kê w domu, pomimo ¿e wed³ug
prokuratora jest ona dowodem przestêpstwa. Informujê, ¿e zabrany atlas nie
jest wysokospecjalistyczny, ale jest obowi¹zkowym podrêcznikiem do nauki
anatomii dla studentów Uniwersytetu Medycznego w £odzi, co wynika ze spisu
biblioteki UM, a syn pañstwa Stelmachów jest studentem wydzia³u lekarskiego.

Nadmieniam, ¿e podczas zabrania pieniêdzy z domu, funkcjonariusze
ABW zostali poinformowani, ¿e w domu pozostaj¹ synowie, bêd¹cy na
utrzymaniu rodziców.

O okolicznoœciach zwi¹zanych ze zmuszaniem pana W³odzimierza
Stelmacha do z³o¿enia nieprawdziwych zeznañ i roli obroñców w tej sprawie
pisa³em w poprzednim piœmie. Poprzedni obroñcy nie s¹ ju¿ pe³nomocnikami
pana W³odzimierza Stelmacha, a uczestnictwo procesowe jednego z nich
w dniu 4 paŸdziernika 2007 r., w aspekcie równoczesnej obrony prezesów
jednej z firm wykonuj¹cych badania laboratoryjne dla szpitali na terenie ca³ej
Polski, równie¿ powinno zostaæ wyjaœnione.

Dorêczenia wezwania w dniu 19 czerwca 2008 r. panu W³odzimierzowi
Stelmachowi przez funkcjonariuszy ABW absolutnie nie mo¿na wi¹zaæ
z koniecznoœci¹ pilnego powiadomienia o badaniu przez bieg³ego lekarza,
gdy¿ opinia o stanie zdrowia zosta³a wydana kilka tygodni po konsultacji
i pomimo pozytywnego orzeczenia o stanie zdrowia do chwili obecnej pan
W³odzimierz Stelmach nie uczestniczy³ w czynnoœciach procesowych.

Niezrozumia³y wydaje siê fakt, ¿e pomimo zarzutów zwi¹zanych
z „ustawianiem przetargów”, co mia³o doprowadziæ do ich wygrania przez
wspomnian¹ firmê, firma ta nie ponosi odpowiedzialnoœci karnej za czyny
pope³nione przez jej w³aœcicieli. Z moich informacji wynika, ¿e przetargi nie
zosta³y uniewa¿nione, w zwi¹zku z tym narzuca siê pytanie, czy przez ca³y
ten czas Skarb Pañstwa ponosi straty, o których pisze prokurator Adam
Gierk.

Informujê, ¿e firma, której w³aœciciele s¹ kierownikami zorganizowanej
grupy przestêpczej, jest g³ównym sponsorem zjazdów, które odbêd¹ siê
w paŸdzierniku i listopadzie 2008 r. w ekskluzywnych hotelach
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w Warszawie. Kto wiêc, jeœli nie prokuratura, mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem
o zawieszenie dzia³alnoœci spó³ki, a tym samym zapobiec dalszym stratom
ponoszonym przez publiczne zak³ady opieki zdrowotnej, o których pisze
prokurator w stawianych zarzutach. Wynika z tego, ¿e prokurator, który
dysponuje pe³n¹ dokumentacj¹ przetargow¹, wie, ¿e przetargi nie by³y
ustawione, a ich rozstrzygniêcia s¹ korzystne dla szpitala i pacjentów.

Odnosz¹c siê do kwestii dzia³añ prokuratora, maj¹cych spowodowaæ
z³o¿enie przez pana W³odzimierza Stelmacha wyjaœnieñ o okreœlonej treœci,
informujê, ¿e w dniu 19 grudnia 2007 r., podczas pierwszej takiej mo¿liwoœci,
w czasie przes³uchania w areszcie œledczym w Poznaniu, pan W³odzimierz
Stelmach z³o¿y³ wyczerpuj¹ce wyjaœnienia w tej sprawie. O metodach
stosowanych przez prokuratora Adama Gierka informowa³em Pana Ministra
w poprzednim piœmie i otrzyma³em informacjê, ¿e istnieje wysokie
prawdopodobieñstwo pope³nienia przez niego przestêpstwa z art. 231 k.k.
Potwierdzenie tych informacji by³oby ciosem dla prokuratury.

Twierdzenia pani profesor Iwony Stelmach, dotycz¹ce prokuratora
Adama Gierka, w kolejnych pismach nie s¹ sprzeczne, gdy¿ w styczniu
2008 r. z³o¿y³a ona doniesienie o pope³nieniu przez niego przestêpstwa do
naczelnika Prokuratury Krajowej w £odzi, pana Wojciecha Górskiego,
opisuj¹c dok³adnie okolicznoœci. Nie otrzyma³a na to odpowiedzi. Posiadam
ten dokument, poœwiadczony przez kancelariê prokuratury. Co do
materia³ów potwierdzaj¹cych okolicznoœci zwi¹zane z propozycj¹ z³o¿enia
nieprawdziwych zeznañ, które zadowoli³yby prokuratora, wyjaœniam, ¿e nie
s¹ to rozmowy anonimowe i zdecydowanie daj¹ podstawy do czynienia
ustaleñ.

Podsumowuj¹c, na stronnicze dzia³ania prokuratora Adama Gierka
wskazuj¹ nastêpuj¹ce fakty:

— ¿¹danie dziewiêciomiesiêcznego aresztu jedynie dla pana
W³odzimierza Stelmacha, w oparciu o zarzut z art. 258 k.k.;

— kaucja w wysokoœci 250 tysiêcy z³ dla pana W³odzimierza Stelmacha,
pomimo opuszczenia aresztu ze wzglêdu na z³y stan zdrowia;

— kaucja dla pani Iwony Stelmach w wysokoœci 150 tysiêcy z³,
zabezpieczenie mienia na oko³o 400 tysiêcy z³.

Ponownie informujê Pana Ministra, ¿e nikt inny w sprawie dotycz¹cej
firmy, która wygra³a przetarg, nie jest tak szykanowany przez prokuratora,
jak profesor Iwona Stelmach i docent W³odzimierz Stelmach.

Z moich informacji wynika, ¿e sprawy pañstwa Stelmachów i pana
Krakowiaka nie s¹ jedynymi, w których prowadz¹cy je prokurator, Adam
Gierk, móg³ siê dopuœciæ nadu¿ywania w³adzy, co mo¿e wyczerpywaæ
znamiona pope³nienia czynów z art. 231 k.k., na co wskaza³ pan Jerzy
Szymañski, zastêpca prokuratora generalnego, w odpowiedzi udzielonej na
moje oœwiadczenie, sygnatura RP III Ko 2009/08, BM-I-0700-385/08.
O uzyskaniu kolejnych materia³ów, opisuj¹cych podobne przypadki, bêdê
Pana Ministra informowa³.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA GENERALNEGO

Warszawa, 27.10.2008 r.

Pan Senator
Maciej Grubski
Biuro Senatorskie

Szanowny Panie Senatorze,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora, z³o¿one w dniu 25 wrzeœnia 2008 ro-

ku podczas 18. posiedzenia Senatu RP, dotycz¹ce postêpowania PR IV-VI Ds. 8/07
Wydzia³u VI Zamiejscowego w £odzi Biura do Spraw Przestêpczoœci Zorganizowanej
Prokuratury Krajowej prowadzonego przeciwko Iwonie Stelmach, W³odzimierzowi Stel-
machowi i innym uprzejmie przedstawiam co nastêpuje:

Podnieœæ przede wszystkim nale¿y, ¿e œledztwo PR IV-VI Ds 8/07 istotnie nadal ma
charakter rozwojowy, poniewa¿ jego zakresem podmiotowym nie objêto dotychczas
wszystkich osób, którym prokurator planuje przedstawienie zarzutów. Z uwagi na bar-
dzo obszerny materia³ dowodowy zachodzi koniecznoœæ sukcesywnego koñczenia tych
jego w¹tków, które zosta³y ju¿ wyjaœnione. Dlatego prokurator zdecydowa³ o podjêciu
wszystkich niezbêdnych czynnoœci zmierzaj¹cych do postawienia w najbli¿szym czasie
w stan oskar¿enia aktualnie wystêpuj¹cych w œledztwie podejrzanych, w tym Iwony
i W³odzimierza Stelmachów. W przeciwnym wypadku na trudny do przewidzenia czas
oddala³by siê moment, w którym Iwona i W³odzimierz Stelmachowie oraz kilkunastu
innych podejrzanych mog³oby stan¹æ przed s¹dem, aby odnieœæ siê w kontradyktoryj-
nym i jawnym procesie do przedstawionych im zarzutów. Ich sytuacja procesowa by³a-
by wysoce niekorzystna. Aktualnie wykonywane s¹ czynnoœci porz¹dkuj¹ce materia³
dowodowy, w tym biegli sporz¹dzaj¹ stenogram z rozmów znajduj¹cych siê na p³ytach,
przekazanych przez Pana Senatora Ministrowi Sprawiedliwoœci. Konieczne jest tak¿e
podkreœlenie, ¿e czynnoœci dowodowe dotycz¹ zarówno osób, które nie pozostaj¹ ju¿
pod zarzutem udzia³u w grupie przestêpczej jak i podejrzanych maj¹cych nadal zarzu-
ty wyczerpuj¹ce dyspozycjê art. 258 § 1 kk.

Postêpowanie przeciwko Iwonie i W³odzimierzowi Stelmachom powinno byæ zakoñ-
czone najpóŸniej do koñca grudnia 2008 roku.

Przedstawienie zarzutu z art. 258 § 1 kk Iwonie i W³odzimierzowi Stelmachom nie
mia³o na celu wprowadzenia s¹du w b³¹d. W toku œledztw czêsto dochodzi do zmiany
lub uzupe³nienia postanowieñ o przedstawieniu zarzutów. Weryfikacja procesowa
zgromadzonych dowodów pozwoli³a na uznanie, ¿e zarzut udzia³u Iwony Stelmach
i W³odzimierza Stelmacha oraz kilkunastu innych podejrzanych w dzia³alnoœci zorga-
nizowanej grupy przestêpczej nie znalaz³ ostatecznego merytorycznego potwierdzenia
i dlatego postêpowanie w tej czêœci umorzono. Nadmieniam, ¿e ustawodawca nie zdefi-
niowa³ okreœleñ stanowi¹cych znamiona wystêpku opisanego w art. 258 § 1 kk. Z tego
powodu ocena przestêpczych zachowañ realizowanych w warunkach wspó³dzia³ania
kilku osób nie zawsze jest ³atwa i jednoznaczna.

Zapewniam, ze s¹d podejmuj¹c decyzje w postêpowaniu przygotowawczym zawsze
dysponuje aktami sprawy i bada czy zebrane dowody wskazuj¹ na du¿e prawdopodo-
bieñstwo, ¿e podejrzany czy podejrzani pope³nili przestêpstwo. Przedstawienie zarzu-
tów jednak na wstêpnym etapie postêpowania nie oznacza ich ostatecznej wersji.
Ocena zebranego materia³u dowodowego bêdzie nale¿a³a do s¹du, w tym równie¿ wy-
jaœnieñ podejrzanych, którzy zdecydowali siê na wspó³pracê z organami œcigania.

Do kwestii tymczasowego aresztowania W³odzimierza Stelmacha, wysokoœci porê-
czeñ maj¹tkowych przyjêtych od Iwony i W³odzimierza Stelmachów, przeszukania
z dnia 5 paŸdziernika 2007 roku oraz sposobu dorêczenia wezwania z dnia 19 czerwca
2008 roku W³odzimierzowi Stelmachowi odnios³em siê szczegó³owo w piœmie z dnia
14 sierpnia 2008 roku, stanowi¹cym odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana Senatora z dnia
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11 lipca 2008 roku. Ponownie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e decyzja o zastosowaniu tymczaso-
wego aresztowania oraz o kolejnym przed³u¿eniu czasu jego trwania le¿y wy³¹cznie
w kompetencji s¹du. Wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowa-
nia lub o jego przed³u¿enie podlega kontroli s¹du I i II instancji, który za ka¿dym razem
bada czy nie usta³y przes³anki stosowania izolacyjnego œrodka zapobiegawczego. Sko-
ro s¹dy ró¿nych szczebli do wniosków prokuratora przychyla³y siê to tym samym uzna-
wa³y, ¿e istniej¹ podstawy do stosowania aresztu wobec W³odzimierza Stelmacha.

Nie znajduje uzasadnienia zarzut skierowany pod adresem prokuratora Adama
Gierka, i¿ przyk³adem jego stronniczych dzia³añ wobec podejrzanych Iwony i W³odzimie-
rza Stelmachów jest wysokoœæ wyznaczonych kwot porêczeñ maj¹tkowych. Niezbêdne
jest ponowne podkreœlenie, ¿e wysokoœæ porêczenia maj¹tkowego w przypadku Iwony
Stelmach nale¿a³a wy³¹cznie do kompetencji s¹du i nie mia³ na ni¹ wp³ywu prokurator.
Wysokoœæ przyjêtego porêczenia maj¹tkowego od W³odzimierza Stelmacha zosta³a wcze-
œniej zaproponowana przez obroñców, a zatem jeszcze przed podjêciem decyzji o uchyle-
niu tymczasowego aresztowania prokuratura uzyska³a informacjê o gotowoœci, a co za
tym idzie i mo¿liwoœci dokonania wp³aty okreœlonej kwoty pieniêdzy.

Godzi siê zauwa¿yæ, ¿e tak¿e w stosunku do innych podejrzanych zosta³y przyjête
wysokie kwoty porêczeñ maj¹tkowych, siêgaj¹ce przynajmniej w jednym przypadku
kwoty 200 000 z³.

W grudniu 2007 roku w obecnoœci kolejnego obroñcy W³odzimierz Stelmach odwo-
³a³ rzeczywiœcie swoje uprzednio z³o¿one wyjaœnienia. Czynnoœæ ta nie tylko by³a proto-
ko³owana, ale równie¿ nagrywany by³ dŸwiêk. W trakcie tego przes³uchania
W³odzimierz Stelmach nie wskazywa³, aby prokurator Adam Gierk w jakikolwiek spo-
sób wp³ywa³ na treœæ jego wyjaœnieñ albo uzale¿nia³ sytuacjê procesow¹ jego lub jego
¿ony od z³o¿enia wyjaœnieñ okreœlonej treœci. Brak jest podstaw pozwalaj¹cych na
przyjêcie, ¿e Adam Gierk podejmowa³, za poœrednictwem obroñców, próby stosowania
niedozwolonych metod œledczych wobec W³odzimierza Stelmacha, maj¹ce na celu na-
k³onienie podejrzanego do z³o¿enia nieprawdziwych wyjaœnieñ, obci¹¿aj¹cych nieo-
kreœlone osoby. Jedyne w tym zakresie twierdzenia Iwony Stelmach nie znajduj¹
obiektywnego wsparcia. Argumenty w tym zakresie przedstawi³em w cytowanym ju¿
piœmie do Pana Senatora z dnia 14 sierpnia 2008 roku.

Ogólnikowe pismo Iwony Stelmach z dnia 7 stycznia 2008 roku, adresowane do
ówczesnego Naczelnika Wydzia³u VI Zamiejscowego w £odzi nie by³o skierowane
imiennie przeciwko prokuratorowi Adamowi Gierkowi i zosta³o w³¹czone do akt.

Przestêpstwa zarzucane podejrzanym wi¹¿¹ siê z dzia³alnoœci¹ udzia³owców i przed-
stawicieli miêdzy innymi spó³ki „Diagnostyka”. Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ek nastêpuje
w oparciu o przepisy kodeksu spó³ek handlowych. Spó³ka „Diagnostyka” jest spó³k¹
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Zgodnie z art. 271 pkt 2 ksh s¹d mo¿e wyrokiem orzec
rozwi¹zanie takiej spó³ki na ¿¹danie oznaczonego w odrêbnej ustawie organu pañstwowe-
go, je¿eli dzia³alnoœæ spó³ki naruszaj¹ca prawo zagra¿a interesowi publicznemu. Art. 271
pkt 2 ksh ma obecnie pusty zakres normowania, ¿adna bowiem ustawa nie wskazuje or-
ganu pañstwowego uprawnionego do wyst¹pienia z powództwem o rozwi¹zanie spó³ki,
której dzia³alnoœæ naruszaj¹ca prawo zagra¿a interesowi publicznemu. Zdaniem komen-
tatorów prawa nie wydaje siê, aby w ww. przepisie mia³o chodziæ o prokuratora, którego
kompetencje wynikaj¹ z art. 7 zd. 1 kodeksu postêpowania cywilnego. (Mateusz Rodzyn-
kiewicz, Komentarz do Kodeksu prawa spó³ek handlowych, Wydawnictwo Prawnicze
LexisNexis, Warszawa 2005). Reasumuj¹c prokurator nie jest uprawniony na podstawie
art. 271 pkt. 2 ksh do wyst¹pienia z powództwem o likwidacjê spó³ki z ograniczon¹ odpo-
wiedzialnoœci¹. Przepisy nie przewiduj¹ zawieszenia dzia³alnoœci takiej spó³ki.

O wynikach wyjaœnienia sprawy objêtej sygnatur¹ PR III Ko 2009/08 powiadomiê
Pana Senatora odrêbnym pismem.

Z wyrazami szacunku
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Jerzy Szymañski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo dziêkujê Panu Ministrowi za udzielenie odpowiedzi na

oœwiadczenie senatorskie dotycz¹ce nagród wyp³acanych prokuratorom
w latach 2007–2008 za szczególne osi¹gniêcia w pracy œledczej.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie, ile
³¹cznie œrodków finansowych przeznaczono na nagrody dla osiemdziesiêciu
czterech wyró¿nionych prokuratorów oraz ile wynosi³a najwiêksza premia
uzyskana z tytu³u wybitnych osi¹gniêæ w pracy œledczej.

Jednoczeœnie uprzejmie proszê o podanie informacji, czy w grupie
osiemdziesiêciu czterech wyró¿nionych prokuratorów by³ pan Adam Gierk
i czy ewentualna nagroda by³a mu przyznana za œledztwo prowadzone
przeciwko pañstwu S.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY PROKURATORA
GENERALNEGO

Warszawa, 22.10.2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z nades³anym, przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
nr BPS/DSK-043-850/08, oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Macieja
Grubskiego na 18. posiedzeniu Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. w sprawie nagród
wyp³aconych prokuratorom w latach 2007–2008, uprzejmie informujê, ¿e ³¹czna suma
œrodków finansowych przyznanych w 2007 roku na nagrody dla prokuratorów wynios-
³a 655 tys. z³, z czego 45 prokuratorom przyznano nagrody w kwotach po 10 tys. z³, na-
tomiast pozosta³ym prokuratorom w kwotach po 5 tys. z³.

Wymienionemu w oœwiadczeniu Pana Senatora Adamowi Gierk – prokuratorowi
Prokuratury Okrêgowej w £odzi delegowanemu do wykonywania czynnoœci w Biurze
do Spraw Przestêpczoœci Zorganizowanej Wydzia³ VI Zamiejscowy w £odzi –
analogicznie jak pozosta³ym wyró¿nionym prokuratorom, przyznano nagrodê w kwocie
10 tys. z³ za ca³okszta³t osi¹gniêæ w pracy œledczej. Wniosek o przyznanie nagrody nie
zawiera danych pozwalaj¹cych na identyfikacjê stron postêpowañ, które uzasadnia³y
wyst¹pienie o nagrodê.

Prokurator Krajowy
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Staszak
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Podczas spotkania z pani¹ mgr Krystyn¹ Walewsk¹, przewodnicz¹c¹
Okrêgowej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w £odzi, zosta³y nam przedstawio-
ne uwagi cz³onkiñ rady w sprawie poselskich projektów ustaw dotycz¹cych
s³u¿by zdrowia. Zastrze¿enia pielêgniarek dotycz¹ przede wszystkim obliga-
toryjnego przekszta³cania SP ZOZ w spó³ki prawa handlowego. Ich zdaniem
odst¹pienie od zasady dobrowolnoœci przekszta³ceñ oraz brak szczegó³o-
wych za³o¿eñ zaproponowanego modelu w sposób negatywny wp³ynie na
kondycjê s³u¿by zdrowia w Polsce.

Podczas spotkania poruszono równie¿ kwestiê niebrania pod uwagê
w projekcie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej propozycji œrodowiska pie-
lêgniarek i po³o¿nych wyra¿onych w stanowisku Naczelnej Rady Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych z 11 marca 2008 r. w sprawie „Katalogu problemów do
dyskusji”. Pielêgniarki zasygnalizowa³y równie¿, i¿ w projektach ustaw doty-
cz¹cych s³u¿by zdrowia nie realizuje siê zasad wskazanych w rekomenda-
cjach konferencji „bia³ego szczytu”.

W zwi¹zku z proœb¹ o interwencjê uprzejmie prosimy Pani¹ Minister
o udzielenie odpowiedzi, czy przedstawione przez œrodowisko pielêgniarek
i po³o¿nych zastrze¿enia, ujête w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych z dnia 13 sierpnia 2008 r., zostan¹ wziête pod uwagê
w projektach ustaw o s³u¿bie zdrowia.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.11.20

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Panów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Kwiatkow-

skiego – Senatorów RP, przekazane przy piœmie BPS/DSK-043-851/08 w sprawie po-
stulatów œrodowiska pielêgniarek w zakresie zmian w systemie organizacji ochrony
zdrowia uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji.

Pakiet ustaw wprowadzaj¹cych zmiany w organizacji ochrony zdrowia zak³ada odejœcie
od formy samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej jako formy prawnej
prowadzenia zak³adu opieki zdrowotnej. Niew¹tpliwie system ochrony zdrowia wyma-
ga zmian. Wysokoœæ zad³u¿enia szpitali powoduje zagro¿enie dla ich dalszego funkcjo-
nowania i co za tym idzie, mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla jakoœci œwiadczeñ
zdrowotnych i bezpieczeñstwa pacjentów obejmowanych opiek¹ medyczn¹ przez te
szpitale. W zwi¹zku z tym ustawa – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony
zdrowia przewiduje obligatoryjne przekszta³cenie samodzielnych publicznych zak³a-
dów opieki zdrowotnej w spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ albo spó³ki akcyjne,
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prowadz¹ce zak³ady opieki zdrowotnej – w ci¹gu 2 lat od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.
Oprócz zmian o charakterze organizacyjnym, konieczne s¹ dzia³ania maj¹ce na celu
przywrócenie stabilnej sytuacji ekonomicznej zak³adów. Przygotowywane rozwi¹zania
tworz¹ zak³adom opieki zdrowotnej mo¿liwoœæ skorzystania z takich narzêdzi finanso-
wych, które pozwol¹ uzyskaæ stabilnoœæ ekonomiczn¹, jednoczeœnie nie zwalniaj¹c
z odpowiedzialnoœci za sytuacjê finansow¹ szpitali podmiotów odpowiedzialnych za ich
w³aœciwe finansowanie. Omawiany projekt zak³ada mo¿liwoœæ skorzystania z ró¿nych
instrumentów pomocowych przekszta³canych w spó³ki kapita³owe samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Najwa¿niejszym jest umorzenie z mocy pra-
wa zobowi¹zañ publicznoprawnych. Obligatoryjnoœæ przekszta³cenia ma s³u¿yæ upo-
rz¹dkowaniu systemu ochrony zdrowia oraz wprowadzenie nowych zasad jego
funkcjonowania. Z punktu widzenia pacjenta forma prawna zak³adu opieki zdrowotnej
ma znaczenie drugorzêdne. Istotny jest fakt, kto p³aci za wykonywane w zak³adzie
œwiadczenia. Zatem je¿eli zak³ad bêdzie posiada³ kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia pacjenci bêd¹ korzystali z jego us³ug bezp³atnie. Ju¿ obecnie oko³o 80% przy-
chodni to niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej, jednak posiadaj¹ kontrakty z Fun-
duszem i nie pobieraj¹ op³at od pacjentów.

Je¿eli zaœ chodzi o uwagi zg³aszane przez œrodowisko pielêgniarskie do prac legis-
lacyjnych w Parlamencie chcia³bym poinformowaæ, i¿ w wyniku prac Sejmu i Senatu
do projektu wprowadzonych zosta³o szereg poprawek, konsumuj¹cych zg³aszane po-
stulaty.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z planowan¹ modernizacj¹ drogi krajowej S15 na odcinku

Wrzeœnia–Gniezno zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o sprecyzowanie
terminów realizacji tej inwestycji drogowej oraz precyzyjne okreœlenie jej eta-
pów.

Droga S15 nie tylko ³¹czy Gniezno z Wrzeœni¹, ale stanowi tak¿e drogê
dojazdow¹ z kierunku Bydgoszczy i Torunia do autostrady A2. W zwi¹zku
z coraz wiêkszym nasileniem ruchu w ostatnich latach konieczna jest odno-
wa nawierzchni drogi, jej poszerzenie, przebudowa skrzy¿owañ, chodników.
Aktualny stan drogi ewidentnie zagra¿a bezpieczeñstwu jej u¿ytkowników.
Muszê zaznaczyæ, ¿e samorz¹dy, przez tereny których przebiega droga S15,
wielokrotnie interweniowa³y w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad.

W zwi¹zku z faktem, ¿e droga S15 stanowi doœæ krótki odcinek w skali
dróg województwa wielkopolskiego, wskazane jest, aby dokonaæ jej moder-
nizacji w jak najkrótszym terminie.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Piotra Gruszczyñskiego z dnia

25 wrzeœnia 2008 r., przekazanego przy piœmie z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., znak:
BPS/DSK-043-852/08, w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 15 na odcinku
Wrzeœnia–Gniezno, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Zapewniam, ¿e resort infrastruktury zdaje sobie sprawê ze znaczenia tej drogi zarówno
dla ruchu lokalnego jak i krajowego. W chwili obecnej wykonanie remontu drogi krajo-
wej nr 15 na odcinku Gniezno–Wrzeœnia jest przewidziane do realizacji w latach
2008–2012. Remont ten obejmowaæ bêdzie odnowê nawierzchni wraz z elementami po-
prawy bezpieczeñstwa ruchu (poszerzenie, dobudowa dodatkowych pasów ruchu,
przebudowa skrzy¿owañ, chodniki itp.).

W chwili obecnej w przygotowaniu znajduje siê równie¿ budowa obwodnicy miasta
Wrzeœni w ci¹gu drogi krajowej nr 15. Opracowana zosta³a ju¿ koncepcja programowa
i uzyskano decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przed-
siêwziêcia. Z kolei uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej bê-
dzie mo¿liwe po zatwierdzeniu koncepcji programowej. Termin realizacji robót
uzale¿niony jest natomiast od mo¿liwoœci finansowych. Obwodnica Wrzeœni jest zada-

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. 289



niem dodatkowym na liœcie inwestycji do realizacji w latach 2007–2013. W pierwszej
kolejnoœci natomiast realizowane bêd¹ drogi ekspresowe w szczególnoœci le¿¹ce w ko-
rytarzach TEN-T. Do takich na terenie województwa wielkopolskiego nale¿y droga eks-
presowa S-5 na odcinku granica województwa–Gniezno–£ubowo–autostrada A–2
wêze³ Kleszczewo.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu

290 18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Kwestia, któr¹ poruszam w oœwiadczeniu, zwi¹zana jest z przewlek³ym

i niesfinalizowanym do tej pory przekazywaniem budynku dworca kolejowe-
go na rzecz miasta ¯ory. Chocia¿ podejmujê temat jednego, konkretnego sa-
morz¹du, to wiem, ¿e z tym problemem boryka siê praktycznie ka¿da gmina,
na terenie której zlokalizowany jest zdewastowany dworzec.

Podró¿uj¹c kolej¹ z ³atwoœci¹ mo¿na dostrzec, ¿e wiele obiektów, g³ównie
dworców kolejowych, jest w fatalnym stanie technicznym. Czêsto s¹ one usy-
tuowane w centrach miast. Dworzec jest miejscem, które powinno byæ wizy-
tówk¹ danego miasta. Skoro PKP w wielu swych oœwiadczeniach
deklarowa³y, ¿e nie staæ ich na remont budynków, to nie mogê zrozumieæ wy-
kazywanej niechêci do wspó³pracy z poszczególnymi w³adzami samorz¹do-
wymi, które chc¹ przej¹æ i zrewitalizowaæ te obiekty. Kilka przypadków
dobrej wspó³pracy na linii PKP – samorz¹d (Bêdzin, Grudzi¹dz, Bielsko-Bia³a)
w sprawie przejêcia i wyremontowania przez gminê dworca kolejowego jest
przyk³adem, ¿e ten problem mo¿na rozwi¹zaæ.

Wracaj¹c do tematu wskazanego we wstêpie, zmuszony jestem prosiæ pa-
na ministra o pomoc w przyspieszeniu rozwi¹zania problemu samorz¹du ¯or,
którego w³adze od wielu miesiêcy nie mog¹ sfinalizowaæ rozmów z PKP w celu
przejêcia i przyst¹pienia do wyremontowania zdewastowanego dworca.

Z informacji pozyskanych z prasy wiem, ¿e istnieje projekt ustawy, która
umo¿liwi bezp³atne przejmowanie dworców od PKP przez samorz¹dy.
Jednak¿e wiem równie¿, ¿e nie istniej¹ w przypadku ¯or wiêksze przeszko-
dy, aby zakoñczyæ rozmowy, i uwa¿am za niecelowe zwlekanie z rozwi¹za-
niem sprawy do czasu uchwalenia wspomnianej ustawy.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Stanowisko

Warszawa, 3 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
z uwagi na fakt, ¿e do dnia dzisiejszego resort infrastruktury nie otrzyma³ od pod-

leg³ych spó³ek wyjaœnieñ w sprawie przekazanego przy piœmie z dnia 30 wrzeœnia br.,
oœwiadczenia Senatora Tadeusza Gruszki dotycz¹cego problemów zwi¹zanych z proce-
sem przekazania budynku dworca kolejowego na rzecz miasta ¯ory, uprzejmie infor-
mujê, i¿ odpowiedŸ na ww. oœwiadczenie zostanie udzielona najpóŸniej do dnia
21 listopada br.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z nades³anym przy piœmie z dnia 30 wrzeœnia br. znak:

BPS/DSK-043-853/08 oœwiadczeniem Senatora Tadeusza Gruszki dotycz¹cym pro-
blemów zwi¹zanych z procesem przekazania budynku dworca kolejowego na rzecz
miasta ¯ory, poni¿ej przedstawiam informacje w przedmiotowej sprawie.

W œlad za informacjami przekazanymi przez Zarz¹d PKP S.A., uprzejmie informujê,
¿e budynek dworca w ¯orach usytuowany jest na czêœciach powierzchni dzia³ek grun-
tu oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako dzia³ki nr 380/83 o pow. 0,3605 ha oraz
nr 380/84 o pow. 0,2765 ha. Stanowi¹ one w³asnoœæ Skarbu Pañstwa i zosta³y oddane
PKP S.A. w u¿ytkowanie wieczyste. Prawa PKP S.A. do tych nieruchomoœci zosta³y po-
twierdzone decyzjami Wojewody Œl¹skiego: Nr RR-GN.II/IB/77200/252/03 z dnia
17 marca 2004 r. (dzia³ka nr 380/83) oraz Nr 1F GN.II/RJ/77200/310/04 z dnia
26 paŸdziernika 2007 r. (dzia³ka o nr ew. 380/84).

Obie dzia³ki wymagaj¹ podzia³u geodezyjnego i nie znajduj¹ siê w ewidencji tere-
nów zamkniêtych. Po wykonaniu podzia³u geodezyjnego niezbêdne bêdzie wy³¹czenie
z umowy D 50-KN-1L/01, wydzielonej czêœci dzia³ki nr 380/84 zabudowanej budyn-
kiem dworca.

W dniu 13 czerwca 2008 r. z udzia³em przedstawicieli Spó³ek Grupy PKP opracowa-
na zosta³a koncepcja podzia³u geodezyjnego stacji ¯ory. Zosta³a ona pozytywnie zaopi-
niowana przez Spó³ki Grupy PKP: Telekomunikacja Kolejowa Zak³ad Telekomunikacji
Katowice pismem z dnia 21 lipca 2008 r., Przewozy Regionalne Œl¹ski Zak³ad Przewo-
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zów Regionalnych w Katowicach pismem z dnia 11 lipca 2008 r., PKP CARGO Zak³ad
Przewozów Towarowych w Rybniku pismem z dnia 01 sierpnia 2008 r., PKP Energety-
ka Katowice z dnia 11 sierpnia 2008 r. i PKP PLK S.A. Oddzia³ Regionalny w Katowi-
cach w dniu 13 paŸdziernika 2008 r. Brak jest jeszcze opinii PKP PLK S.A. Zak³adu
Linii Kolejowych w Gliwicach.

Powy¿sze uzgodnienia pozwol¹ na kontynuacjê przygotowania nieruchomoœci do
obrotu, tj. na:

a) wykonanie podzia³u geodezyjnego,
b) wy³¹czenie z umowy dzier¿awy zawartej przez PKP S.A. ze spó³k¹ PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.,
c) uzyskanie pozytywnej opinii Zespo³u ds. dokonania oceny alokacji maj¹tku trwa-

³ego PKP S.A. pod k¹tem przydatnoœci dla poszczególnych Spó³ek Grupy PKP.
PKP S.A. wobec Gminy Miasta ¯ory nie posiada ¿adnych zaleg³oœci z tytu³u podat-

ku od nieruchomoœci.
Z uwagi na brak zaleg³oœci podatkowych wobec Gminy, po spe³nieniu opisanych

wy¿ej wymogów jedyn¹ mo¿liw¹ form¹ obrotu t¹ nieruchomoœci¹, w œwietle obowi¹zu-
j¹cych przepisów, mo¿e byæ sprzeda¿ lub przekazanie w trybie art. 66 § 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸniej-
szymi zmianami) na rzecz Skarbu Pañstwa w zamian za wygaszenie zaleg³oœci PKP S.A.
z tytu³u nale¿noœci stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa.

Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, ¿e PKP S.A. deklaruje, i¿ do momentu
przygotowania nieruchomoœci do obrotu spó³ka mo¿e zaproponowaæ Gminie dzier¿awê
budynku dworca wraz z przyleg³ym terenem. Ponadto PKP S.A. Oddzia³ Gospodarowa-
nia Nieruchomoœciami w Katowicach bêdzie na bie¿¹co informowa³ Urz¹d Miasta w ¯o-
rach o postêpie procesu przygotowania nieruchomoœci do obrotu.

Wed³ug prognoz PKP S.A. zakoñczenie procesu przygotowania omawianej nieru-
chomoœci do obrotu mo¿liwe bêdzie w IV kwartale 2009 r.

Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o prawne uregulowanie pochów-

ku osób duchownych szczególnie zas³u¿onych dla danej wspólnoty wyzna-
niowej, na przyk³ad budowniczych koœcio³a, na terenie przyœwi¹tynnym.
Obecne przepisy nie daj¹ takiej mo¿liwoœci.

Zarz¹dzaj¹cy terenem, bêd¹cym zarazem w³asnoœci¹ danej wspólnoty
wyznaniowej, w przywo³anej wy¿ej sytuacji staje przed dylematem: dzia³aæ
zgodnie z prawem i dokonaæ pochówku na cmentarzu czy te¿, ³ami¹c prawo,
dokonaæ pochówku przy œwi¹tyni? Dodam, ¿e takich grobów w Polsce jest
wiele i, jak do tej pory, sanepid nie mia³ wiêkszych zastrze¿eñ odnoœnie do
kwestii sanitarnych, bo groby s¹ najczêœciej murowane i szczelnie zamkniê-
te. Jak wiêc traktowaæ tego typu przypadki?

Uwa¿am, ¿e nale¿y ten problem rozwi¹zaæ, i liczê, ¿e ze strony pana mini-
stra zostanie wydany odpowiedni akt prawny, reguluj¹cy tê kwestiê.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 paŸdziernika 2008 r.

Marsza³ek Senatu RP
Pan
Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Senatora Tadeusza Gruszki w dniu 25 wrzeœ-

nia br., nr BPS/DSK-D43-853/08, w sprawie prawnego uregulowania pochówku osób
duchownych szczególnie zas³u¿onych dla danej wspólnoty wyznaniowej na terenie
przyœwi¹tynnym pragnê przedstawiæ Panu Marsza³kowi nastêpuj¹ce stanowisko.

Groby oraz inne miejsca pochówku zw³ok i szcz¹tków, by mog³y pe³niæ swe funkcje
pochówkowe musz¹, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, spe³niaæ okreœlone wyma-
gania, takie jak m.in. minimaln¹ odleg³oœæ sp¹gu grobu do poziomu wód gruntowych,
minimaln¹ g³êbokoœæ grobu, odpowiedni¹ gruboœæ warstwy izolacyjnej (np. ziemi lub
muru b¹dŸ betonu w przypadku grobów murowanych, grobowców).

Uwa¿am, ¿e stosowanie siê, w trakcie urz¹dzania grobów, do ww. wymogów
techniczno-sanitarnych gwarantuje zachowanie bezpieczeñstwa sanitarnego oraz za-
pewnia ochronê przed mo¿liwoœci¹ ska¿enia epidemiologicznego miejsc wykorzystywa-
nych jako groby, a w szczególnoœci minimalizuje mo¿liwoœæ ska¿enia wód gruntowych.

W mojej ocenie, w przypadku, gdy istnieje wola wspólnoty wyznaniowej, by zw³oki
osób duchownych szczególnie zas³u¿onych dla niej grzebaæ na terenie przyœwi¹tyn-
nym, a jednoczeœnie pochówek w takim miejscu nie bêdzie stwarza³ zagro¿enia sani-
tarnego, dopuszczenie takiego rozwi¹zania prawnego w przepisach wydaje siê
uzasadnione.
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Jeszcze w bie¿¹cym roku rozwa¿ê przygotowanie projektu nowelizacji ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmar³ych w celu stworzenia prawnej dopuszczalnoœci po-
chówku osób duchownych szczególnie zas³u¿onych dla danej wspólnoty wyznaniowej
na terenie przyœwi¹tynnym. W przypadku podjêcia decyzji o realizacji projektu zosta-
nie mu nadany bieg legislacyjny.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas mojego dy¿uru senatorskiego w dniu 22 wrzeœnia 2008 r. zg³osi-

³a siê pani Helena Fleszar. Pani Fleszar zwróci³a siê o pomoc w zwi¹zku
z brakiem odpowiedzi ze strony ministerstwa kierowanego przez pana na
pismo z dnia 2 czerwca 2008 r., nr HT-II-/152/2008 r. Przychylam siê do sta-
nowiska pani Fleszar, ¿e zosta³y przekroczone wszelkie ustawowe terminy
na udzielenie odpowiedzi na jej pismo.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê pana ministra o ustalenie, dlaczego do
tej pory nie zosta³a udzielona odpowiedŸ.

Nadmieniam, ¿e podobne w treœci pismo (nr HT-II-269/2008 r.) pani Hele-
na Fleszar wys³a³a w dniu 2 wrzeœnia 2008 r.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY PROKURATORA
GENERALNEGO

Warszawa, 16.10.2008 r.

Pan Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z nades³anym przez Pana Marsza³ka oœwiadczeniem Pana Senatora Ta-

deusza Gruszki, z³o¿onym na 18. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie braku odpowiedzi ze strony Ministerstwa Sprawiedliwoœci na skargê Pani
Heleny Fleszar z 2 czerwca 2008 r., uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

W dniu 10 czerwca 2008 r. do Kancelarii G³ównej tutejszego Ministerstwa wp³ynê³o
pismo Pani Heleny Fleszar z 2 czerwca 2008 r., zaœ w dniu 13 czerwca 2008 r. – jej pis-
mo z 7 czerwca 2008 r., a w dniu 18 czerwca 2008 r. – pismo z daty 14 czerwca 2008 r.

Na powy¿sz¹ korespondencjê udzieli³ zainteresowanej ³¹cznych wyjaœnieñ Wydzia³ Skarg
i Wniosków Biura Ministra pismem z dnia 13 sierpnia 2008 r. nr BM-III-051-771(1-3)/08/PR.

Przedmiotowa odpowiedŸ istotnie zosta³a udzielona z przekroczeniem terminu
okreœlonego w art. 237 § 1 kpa, a to by³o spowodowane koniecznoœci¹ dokonania usta-
leñ w interesuj¹cych Pani¹ Helenê Fleszar sprawach, jak i urlopem referenta sprawy.

Zaistnia³a okolicznoœæ nie mia³a jednak ¿adnego wp³ywu na sytuacjê prawn¹ Pani
Heleny Fleszar, która od kilku lat kieruje do Ministerstwa Sprawiedliwoœci liczn¹ kore-
spondencjê ponawiaj¹c¹ wielokrotnie ju¿ zbadane przez tutejsze Ministerstwo zarzuty,
otrzymuj¹c ka¿dorazowo stosowne wyjaœnienia.

Natomiast na pismo Pani Heleny Fleszar z dnia 2 wrzeœnia 2008 r. udzielono odpo-
wiedzi w dniu 17 wrzeœnia 2008 r. nr BM-III-051-237(8)/08/R, a wiêc z zachowaniem
terminu z art. 237 § 1 kpa.

Z powa¿aniem
Prokurator Krajowy
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Staszak
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê terminem rozpoczêcia roku akademickiego

dotar³y do mnie sygna³y ze strony studentów odnoœnie do ich trudnej sytuacji
mieszkaniowej. Studenci najczêœciej zwracali uwagê na bardzo wysoki po-
ziom cen wynajmu mieszkañ. Wielu osób, które musz¹ przenieœæ siê do miast
akademickich, po prostu nie staæ na wynajem pokoju. W zwi¹zku z tym mu-
sz¹ one rezygnowaæ ze studiowania na wymarzonej uczelni.

Czy istnieje mo¿liwoœæ, by pani minister w swoich dzia³aniach w³¹czy³a
siê w tworzenie nowych obiektów mieszkalnych dla studentów, tak zwanych
akademików?

Kolejna sprawa, któr¹ chcia³bym zainteresowaæ pani¹ minister, to zni¿ki
dla studentów na przejazdy poci¹gami PKP. Bardzo liczna grupa studentów
decyduje siê na codzienny dojazd do uczelni i korzysta wtedy z us³ug PKP.
W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, czy istnieje mo¿liwoœæ zwiêkszenia
zni¿ki z obecnych 37% do 50%. Aby u³atwiaæ m³odym ludziom dostêp do
us³ug edukacyjnych, powinniœmy wspomagaæ ich na wszystkie sposoby,
równie¿ w formie zwiêkszonej zni¿ki na przejazdy poci¹gami.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.22

Szanowny Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Tadeusza Gruszki (znak:

BSP/DSK-04-855/08 z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.) dotycz¹cego udzielenia informacji
w sprawie powstawania nowych domów studenckich uprzejmie informujê Pana Mar-
sza³ka.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nie dysponuje instrumentami prawny-
mi pozwalaj¹cymi na inicjowanie przez uczelnie budowy zaplecza socjalnego dla stu-
dentów tj. domów studenckich i sto³ówek. Decyzje o potrzebie budowy domu
studenckiego podejmuje autonomiczna uczelnia, bior¹c pod uwagê posiadan¹ bazê
oraz potrzeby œrodowiska w tym zakresie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
mo¿e na wniosek uczelni dofinansowaæ remont lub budowê domów studenckich.

Jak wynika z badañ statystycznych G³ównego Urzêdu Statystycznego na przestrze-
ni ostatnich siedmiu lat iloœæ miejsc w domach studenckich by³a wystarczaj¹ca w sto-
sunku do zapotrzebowania.

Obecnie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego trwaj¹ prace maj¹ce na ce-
lu sporz¹dzenie projektu planu inwestycyjnego MNiSW na 2009 r., w trakcie których
rozpatrzona zostanie mo¿liwoœæ dofinansowania budowy domów studenckich.

Dziêkuj¹c za troskê o rozwój bazy materialnej uczelni, liczê na dalsz¹ owocn¹
wspó³pracê i wyra¿am g³êbokie przeœwiadczenie, ¿e starania MNiSW zmierzaj¹ce do
zwiêkszenia dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na inwestycje szkó³ wy¿szych w 2009 r.
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zyskaj¹ poparcie Pana Marsza³ka w toku prac parlamentarnych. Odnosz¹c siê do kwe-
stii zwiêkszenia zni¿ki dla studentów na przejazdy kolej¹ uprzejmie wyjaœniam, ¿e za-
równo kr¹g osób uprawnionych do korzystania z ulg jak i wysokoœci zni¿ki okreœla
Minister Infrastruktury. W tym zakresie obowi¹zuje ustawa a dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowe-
go (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z póŸn. zm.). Ewentualna zmiana
wspomnianej ustawy spowoduje skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa, które okreœliæ
mo¿e w³aœciwy resort.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
prof. Gra¿yna Prawelska-Skrzypek
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do pani w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci i celowoœci nowe-

lizacji przepisów reguluj¹cych zasady refundowania ze œrodków Funduszu
Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom.

Przepisy rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia
26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze œrodków Funduszu Pracy
wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom okreœlaj¹ szczegó³o-
wo warunki i tryb refundowania pracodawcom ze œrodków Funduszu Pracy
wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom. Rozporz¹dzenie
stanowi przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, pracodawca zatrudniaj¹cy m³odo-
cianych mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie umowy o refundacjê wyna-
grodzeñ wyp³acanych m³odocianym oraz sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne od refundowanych wynagrodzeñ, je¿eli spe³nia okreœlone w rozpo-
rz¹dzeniu warunki (§ 2 rozporz¹dzenia). Pomoc, o której mowa, jest udziela-
na od 30 czerwca 2008 r., z tym, ¿e realizacja podpisanych w tym czasie
umów nast¹pi nie póŸniej ni¿ do 31 lipca 2010 r. (§ 5 rozporz¹dzenia). Ozna-
cza to, ¿e pomoc dla pracodawców z tytu³u zatrudniania m³odocianych bêdzie
udzielana tylko do dnia 30 czerwca 2008 r., z zastrze¿eniem realizacji zawar-
tych umów do koñca lipca 2010 r. W konsekwencji przedsiêbiorcy, a w szcze-
gólnoœci rzemieœlnicy trudni¹cy siê szkoleniem i zatrudnianiem pracowników
m³odocianych, utrac¹ de facto jedyn¹ formê pomocy otrzymywan¹ z tytu³u
prowadzonych szkoleñ osób m³odocianych. Koszty zatrudnienia oraz wyko-
nywanych szkoleñ w ca³oœci obci¹¿¹ bud¿ety przedsiêbiorców, g³ównie rze-
mieœlników.

W wyniku nowelizacji rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej
z 24 czerwca 2008 r. zmieniaj¹cej rozporz¹dzenie w sprawie refundowania
ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracowni-
kom, DzU z dnia 30 czerwca 2008 r. Nr 112, poz. 716, zosta³ zmieniony termin
udzielania pomocy oraz termin koñcowy realizacji umów wczeœniej zawar-
tych. W chwili obecnej § 11 rozporz¹dzenia brzmi nastêpuj¹co: „Pomoc jest
udzielana do dnia 31 grudnia 2008 r., z tym, ¿e realizacja podpisanych w tym
czasie umów nast¹pi nie póŸniej ni¿ do dnia 31 lipca 2010 r.”.

Brak pomocy ze strony pañstwa dla rzemieœlników zatrudniaj¹cych pra-
cowników m³odocianych w sposób znacz¹cy przyczyni siê do zmniejszenia
zatrudnienia osób m³odocianych, a tak¿e pogorszenia poziomu kszta³cenia
zawodowego i przygotowania do wykonywania okreœlonego zawodu. Utrata
dotychczasowych œwiadczeñ oznacza kres dotychczasowego modelu
kszta³cenia pracowników m³odocianych, zatrudnianych w celu nauki okreœ-
lonego zawodu. Koszty przygotowania zawodowego bêd¹ zobowi¹zani pono-
siæ samodzielnie przedsiêbiorcy. Spowoduje to odpowiedni wzrost cen
œwiadczonych us³ug w celu zabezpieczenia œrodków na œwiadczenia w po-
staci wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom oraz sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne od uiszczanych wynagrodzeñ.

Skutkiem braku wsparcia finansowego rzemieœlników zatrudniaj¹cych
pracowników m³odocianych mo¿e byæ równie¿ ca³kowita rezygnacja z reali-
zowanych szkoleñ. Ju¿ obecny poziom wsparcia ze strony organów publicz-
nych stanowi jedynie zwrot kosztów realizowanych szkoleñ i nie pokrywa
wszystkich wydatków z tym zwi¹zanych. Utrata przez pracodawców pomo-
cy w postaci refundacji wynagrodzeñ doprowadzi w d³u¿szej perspektywie
do ca³kowitej likwidacji szkoleñ zawodowych organizowanych przez rze-
mieœlników zatrudniaj¹cych pracowników m³odocianych w celu przygotowa-
nia zawodowego.

Uwzglêdniaj¹c te okolicznoœci oraz zaniepokojenie œrodowisk rzemieœlni-
czych utrat¹ dotychczasowej formy wsparcia w postaci refundacji wynagro-
dzeñ, zasadne wydaje siê rozwa¿enie zmiany przepisów prawa w kierunku

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. 299



umo¿liwienia dalszego refundowania ze œrodków Funduszu Pracy wynagro-
dzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom. Konieczne równie¿ wydaje
siê ustanowienie w miejsce likwidowanych refundacji innej formy pomocy
drobnym przedsiêbiorcom zatrudniaj¹cym osoby m³odociane w celu przyu-
czenia.

W zwi¹zku z tym mam do Pani Minister uprzejme pytanie: czy Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zamierza podj¹æ odpowiednie kroki prawne
w celu zmiany przepisów tak, by umo¿liwiæ dalsze refundowanie ze œrodków
Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana senatora Tadeusza Gruszki z³o¿onym podczas

18. posiedzenia Senatu RP w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci i celowoœci nowelizacji
przepisów reguluj¹cych zasady refundowania ze œrodków Funduszu Pracy wynagro-
dzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom, przekazanym wyst¹pieniem z dnia
30 wrzeœnia 2008 r. znak: BPS/DSK-043-856/08 uprzejmie informujê:

W myœl § 11 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie refundowania ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³aca-
nych m³odocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518, z póŸn. zm.) pomoc w formie
refundacji wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom udzielana jest do
dnia 31 grudnia 2008 r., z tym, ¿e realizacja podpisanych w tym czasie umów nast¹pi
nie póŸniej ni¿ do dnia 31 lipca 2010 r. Takie ramy czasowe wynikaj¹ z okresu obo-
wi¹zywania rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 2, str. 128, z póŸn. zm.), które okreœla³o zasady udzielania pomocy publicz-
nej na szkolenia. Zosta³o ono jednak zast¹pione przez nowe rozporz¹dzenie Komisji
(WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj¹ce niektóre rodzaje pomocy za zgod-
ne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz¹dzenie
w sprawie wy³¹czeñ blokowych). Okreœla ono m.in. zasady udzielania pomocy publicz-
nej na szkolenia.

A zatem aby mo¿liwe by³o dalsze udzielanie pomocy przedsiêbiorcom zatrudnia-
j¹cym m³odocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego nale¿y dostoso-
waæ zasady udzielania tej pomocy do nowych regulacji wspólnotowych.

W zwi¹zku z tym w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej trwaj¹ intensywne pra-
ce nad nowelizacj¹ przepisów rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
w sprawie refundowania ze œrodków Funduszu Pracy wynagrodzeñ wyp³acanych m³o-
docianym pracownikom, tak aby by³y one zgodne z nowymi zasadami udzielania po-
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mocy publicznej. Projekt jest na etapie konsultacji. Planuje siê, ¿e zmiany wejd¹
w ¿ycie z pocz¹tkiem nowego roku. A zatem przedsiêbiorcy zatrudniaj¹cy m³odocia-
nych pracowników w celu przygotowania zawodowego bêd¹ mogli liczyæ na dalsz¹ po-
moc pañstwa w postaci refundacji wynagrodzeñ i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
od nich wyp³aconych.

Z powa¿aniem
MINISTER
z up. Agnieszka Ch³oñ-Domiñczak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani jako senator RP, ale równie¿ osoba, która od wielu

lat zajmuje siê problematyk¹ uzale¿nieñ. Z przera¿eniem dowiadujemy siê,
¿e w Polsce powstaj¹ zupe³nie legalnie, w zgodzie z obowi¹zuj¹cym prawem,
sklepy oferuj¹ce tak zwane dopalacze, czyli substancje dzia³aj¹ce na podob-
nych zasadach jak œrodki odurzaj¹ce i psychotropowe.

Lekarze i psychologowie nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e tak zwane dopalacze
dzia³aj¹ jak narkotyki. Mimo to ich sprzeda¿ jest legalna, bo ¿aden z ich sk³adni-
ków nie jest zabroniony polskim prawem. Wiêkszoœæ z nich zawiera benzylo-
piperazynê (BZP), substancjê dzia³aj¹c¹ podobnie do amfetaminy. Specyfiki
te ju¿ rozprowadzane s¹ miêdzy innymi w dyskotekach i klubach i mog¹ byæ
niebezpieczne dla zdrowia. Substancje te mo¿na by³o nabyæ za poœrednictwem
Internetu, teraz ich dystrybucj¹ bêd¹ zajmowaæ siê wyspecjalizowane
sklepy.

Sytuacja ta nie tylko stawia pod znakiem zapytania skutecznoœæ dzia³añ
prewencyjnych w³adz publicznych maj¹cych za zadanie ochronê obywateli
przed zagro¿eniami, jakie nios¹ œrodki odurzaj¹ce i psychotropowe, ale
i oœmiesza pañstwo polskie, gdy¿ nie by³o ono w stanie odpowiednio szybko
umieœciæ tych substancji na liœcie zwi¹zków chemicznych, których dystrybu-
cja i posiadanie s¹ zakazane pod groŸb¹ sankcji prawnych.

Pragnê wobec tego zapytaæ, jak mog³o dojœæ do tak karygodnego niedbal-
stwa, skoro wiadomo by³o, ¿e specyfiki te od dawna obecne s¹ na rynkach
krajów zachodnich i kwesti¹ czasu jest ich wprowadzenie na rynek polski?
Na kim jak nie na ministrze zdrowia w pierwszej kolejnoœci ci¹¿y obowi¹zek
przeciwdzia³ania takim patologiom? I kto winien jest tych karygodnych zanie-
dbañ? Dlaczego ministerstwo, którym Pani kieruje, nie raczy³o przeciwdzia-
³aæ tej anormalnej sytuacji, to znaczy sytuacji, w której substancje de facto
bêd¹ce narkotykami mog¹ byæ legalnie rozprowadzane w naszym kraju?
I kiedy w koñcu ministerstwo podejmie kroki prawne maj¹ce na celu wyelimi-
nowanie tych œrodków z legalnego obrotu gospodarczego?

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. (znak: BPS/DSK-043-857/08),

uprzejmie przedk³adam odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana Senatora Kazimierza Jawor-
skiego „w sprawie sklepów oferuj¹cych tak zwane dopalacze, w tym benzylopiperazynê”.

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, ¿e witryna internetowa
www.dopalacze.com oraz sklepy sprzedaj¹ce podobny asortyment preparatów, ofe-
ruj¹ œrodki psychoaktywne zawieraj¹ce g³ównie BZP (1-benzylopiperazynê), która zali-
czana jest do tzw. stymulantów o stosunkowo ³agodnym dzia³aniu. Oferta ww. sklepów
zawiera w 90% przypadków preparaty zawieraj¹ce BZP, dlatego objêcie w najbli¿szym
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czasie kontrol¹ BZP powinno skutecznie ograniczyæ mo¿liwoœæ dzia³ania zarówno skle-
pów, jak i witryn internetowych.

W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo Zdrowia obecnie prowadzi prace legislacyjne
dotycz¹ce projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz
z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558). Projekt zosta³ opracowany w celu wprowadze-
nia pod kontrolê prawn¹ substancji o nazwie BENZYLOPIPERAZYNA (1-benzylopiperazyna,
BZP) w zwi¹zku z Decyzj¹ 2008/206/WSiSW Rady Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 1
Decyzji wszystkie pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej s¹ zobowi¹zane do podjêcia
niezbêdnych œrodków, zgodnych z prawem krajowym, w celu objêcia benzylopiperazy-
ny œrodkami kontroli proporcjonalnymi do zagro¿enia zwi¹zanego z t¹ substancj¹, jak
równie¿ sankcjami karnymi. Takim œrodkiem kontroli w Polsce jest wpisanie substan-
cji psychoaktywnej do za³¹czników wy¿ej wymienionej ustawy, które stanowi¹ listê
œrodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych objêtych kontrol¹. Uprzejmie in-
formujê, ¿e prace legislacyjne nad projektem ww. ustawy w Ministerstwie Zdrowia zo-
sta³y zakoñczone i w dniu 3 paŸdziernika 2008 r. projekt zosta³ skierowany pod obrady
Rady Ministrów. Nastêpnie projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu nar-
komanii zostanie przes³any do Sejmu RP.

Benzylopiperazyna jest substancj¹ syntetyczn¹, która po raz pierwszy pojawi³a siê
w Unii Europejskiej w 1999 r. Podobnie jak amfetamina czy metamfetamina, benzylopi-
perazyna dzia³a pobudzaj¹co na oœrodkowy uk³ad nerwowy, jednak jej si³a dzia³ania
jest wyraŸnie mniejsza (oko³o 10% si³y dzia³ania amfetaminy). Z uwagi na w³aœciwoœci
pobudzaj¹ce, zagro¿enie dla zdrowia oraz brak korzyœci medycznych zdaniem Rady
Unii Europejskiej istnieje potrzeba ustanowienia kontroli nad t¹ substancj¹. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e Decyzje Rady s¹ wynikiem opinii komitetu naukowego Europejskiego
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), w którym pracuj¹ rów-
nie¿ eksperci z Polski.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e wykaz œrodków odurzaj¹cych i substancji psy-
chotropowych zawarty w za³¹czniku do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu
narkomanii, jest odwzorowaniem listy substancji kontrolowanych Jednolitej Konwencji
o Œrodkach Odurzaj¹cych ONZ z 1961 r. Lista œrodków odurzaj¹cych, stanowi¹ca za³¹cz-
nik do wspomnianej Konwencji ulega okresowym modyfikacjom, poprzez dopisanie kolej-
nych substancji, dla których wykazano dzia³anie psychoaktywne oraz uznano je za
potencjalne zagro¿enie dla zdrowia publicznego, z uwagi na mo¿liwoœæ stosowania w ce-
lach innych ni¿ medyczne. Organizacje miêdzynarodowe takie jak Œwiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO), Komisja Europejska, Europejskie Centrum Monitorowania Narkomanii
i Narkotyków i inne powo³ane do monitorowania zjawiska narkomanii, zg³aszaj¹ do Komi-
sji Œrodków Odurzaj¹cych (CND) dzia³aj¹cej przy ONZ wnioski o dopisanie nowych sub-
stancji chemicznych do listy substancji kontrolowanych. Polska, jako sygnatariusz
Konwencji o Œrodkach Odurzaj¹cych w swoim prawodawstwie krajowym odwzorowuje
zapisy Konwencji. Na poziomie krajowym Ministerstwo Zdrowia poprzez podleg³e mu Kra-
jowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, we wspó³pracy z G³ównym Inspektoratem
Farmaceutycznym i Komend¹ G³ówn¹ Policji (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
i Centralne Biuro Œledcze) monitoruje rynek narkotykowy i podejmuje odpowiednie dzia-
³ania w przypadku zagro¿enia zdrowia publicznego, w zwi¹zku z pojawieniem siê na rynku
narkotykowym nowych œrodków psychoaktywnych.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia dostrzegaj¹c, ¿e oferta wy¿ej wspomnianych placówek
handlowych zawiera w du¿ej czêœci tzw. suplementy diety, wyst¹pi³o do G³ównego Inspek-
tora Sanitarnego o dokonanie kontroli tych produktów, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Jako cz³onek senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej pragnê za-

pytaæ pana premiera o kwestiê polityki Rady Ministrów oraz Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji wzglêdem obywateli polskich, którzy
zamierzaj¹ zawrzeæ tak zwane zwi¹zki partnerskie homoseksualistów
w pañstwach Wspólnoty Europejskiej, w których jest taka mo¿liwoœæ.

Istnieje problem homoseksualistów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy pragn¹ zawrzeæ zwi¹zki partnerskie poza granicami Polski. Urzêdy
stanu cywilnego niektórych pañstw Wspólnoty Europejskiej wymagaj¹
przed³o¿enia zaœwiadczeñ o stanie cywilnym z polskich urzêdów stanu cy-
wilnego celem legalizacji takich homoseksualnych konkubinatów. Z relacji
prasowych dowiadujemy siê, i¿ polskie urzêdy stanu cywilnego odmawiaj¹
takim osobom wydawania zaœwiadczeñ o stanie cywilnym.

Przypomnieæ nale¿y, ¿e w Polsce konstytucyjn¹ zasad¹ jest zarówno za-
sada, ¿e ma³¿eñstwo stanowi zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, jak i zasada
ochrony rodziny przez w³adze publiczne. Nie istniej¹ powody, by w³adze pub-
liczne naszego pañstwa stosowa³y podwójne standardy wzglêdem rodziny,
to znaczy w granicach pañstwa akceptowa³y jedynie zwi¹zki heteroseksual-
ne i tak definiowa³y instytucjê ma³¿eñstwa, zaœ poza granicami pañstwa tole-
rowa³y i dopomaga³y swoim obywatelom w zawieraniu legalnych
konkubinatów homoseksualnych, bêd¹cych de facto parodi¹ instytucji
ma³¿eñstwa.

Po doœæ krótkim okresie wzglêdnego spokoju socjalistyczna lewica, która
programowo zawsze d¹¿y³a do rozk³adu instytucji tradycyjnej rodziny, prag-
nie wykorzystaæ te sytuacje do promocji tak zwanych ma³¿eñstw homosek-
sualistów. Podejrzenia te potwierdzaj¹ inicjatywy niektórych parlamentarzy-
stów lewicy, apeluj¹cych do Komisji Europejskiej, by ta przymusi³a pañstwo
polskie do wydawania tego typu zaœwiadczeñ.

Wobec tego chcia³bym, by pan premier ustosunkowa³ siê do nastêpu-
j¹cych kwestii.

Po pierwsze, jak zdaniem Rady Ministrów kszta³tuje siê na gruncie pol-
skiego prawa sytuacja Polaków chc¹cych zawrzeæ zwi¹zek homoseksualny
wed³ug prawa krajów Unii Europejskiej?

Po drugie, czy zdaniem Rady Ministrów na sytuacjê prawn¹ takich osób
wp³ywaj¹ postanowienia prawa unijnego?

Po trzecie, czy i jakie kroki zamierza w tej sprawie podj¹æ Rada Ministrów
w celu zabezpieczenia zasad moralnych chronionych przez polsk¹ konstytu-
cjê?

Po czwarte, jaka bêdzie praktyka administracji publicznej odnoœnie do
opisanego wy¿ej zagadnienia wydawania zaœwiadczeñ?

Proszê pana premiera o odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-858/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Kazimierza Ja-
worskiego podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w spra-
wie sytuacji obywateli RP, którzy zamierzaj¹ zawrzeæ tzw. zwi¹zek partnerski osób
homoseksualnych w pañstwach Wspólnoty Europejskiej, uprzejmie przedstawiam na-
stêpuj¹ce informacje.

Stosownie do art. 18 Konstytucji RP ma³¿eñstwo jako zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny,
rodzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo znajduj¹ siê pod ochron¹ i opiek¹ Rzeczypospo-
litej Polskiej. Z powy¿szego przepisu wynikaj¹ dwie zasady. W myœl pierwszej zasady,
ma³¿eñstwo stanowi wy³¹cznie zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, a zatem w œwietle prawa
polskiego nie mo¿e byæ ma³¿eñstwem zwi¹zek osób tej samej p³ci, jak i zwi¹zek wiêcej
ni¿ dwóch osób. Druga zaœ zasada – ochrony ma³¿eñstwa, rodziny, macierzyñstwa i ro-
dzicielstwa przez w³adze publiczne nie tylko nak³ada na ustawodawcê obowi¹zek sta-
nowienia norm zapewniaj¹cych jej realizacjê, ale tak¿e zobowi¹zuje w³adze publiczne,
w tym organy stosuj¹ce prawo, do podejmowania dzia³añ zapewniaj¹cych nale¿yt¹
opiekê i ochronê instytucji ma³¿eñstwa oraz rodzinie we wszystkich dziedzinach ¿ycia.

Prawo polskie nie przewiduje zatem mo¿liwoœci zawarcia prawnie donios³ego,
tj. wywo³uj¹cego skutki prawne zwi¹zku partnerskiego przez osoby tej samej p³ci.
Uznanie w Polsce takich zwi¹zków nie jest mo¿liwe z uwagi na ich sprzecznoœæ z podsta-
wowymi zasadami porz¹dku prawnego pañstwa polskiego.

Jednoczeœnie wskazaæ nale¿y, ¿e problematyka dopuszczalnoœci zawierania przez
osoby tej samej p³ci zwi¹zków partnerskich w poszczególnych pañstwach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej nie jest objêta regulacj¹ prawa europejskiego. Kwestia ta pozo-
stawiona jest do wy³¹cznej kompetencji poszczególnych pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej. Powy¿sze oznacza równie¿, ¿e mo¿liwoœæ zawierania w innym pañstwie
cz³onkowskim Unii Europejskiej zwi¹zków partnerskich przez obywateli polskich zale-
¿y wy³¹cznie od dopuszczalnoœci zawarcia takiego zwi¹zku na gruncie prawa danego
pañstwa i ani prawo innego pañstwa cz³onkowskiego, ani te¿ prawo europejskie nie
mo¿e w tê sferê ingerowaæ.

Dodaæ przy tym nale¿y, i¿ do tzw. Traktatu Akcesyjnego podpisanego w Atenach
w dniu 16 kwietnia 2003 roku do³¹czony zosta³ Akt koñcowy, w którym zamieszczono
Deklaracjê Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej dotycz¹c¹ moralnoœci publicznej, stwier-
dzaj¹ca, ¿e „Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej rozumie, ¿e nic w postanowieniach Trakta-
tu o Unii Europejskiej, zmieniaj¹cych lub uzupe³niaj¹cych te traktaty nie stanowi dla
Pañstwa Polskiego przeszkody w regulowaniu kwestii o znaczeniu moralnym, jak rów-
nie¿ kwestii odnosz¹cych siê do ochrony ¿ycia ludzkiego”. Nie ma zatem mo¿liwoœci
przymuszenia pañstwa polskiego do wprowadzenia regulacji umo¿liwiaj¹cych zawiera-
nie przez osoby tej samej p³ci zwi¹zków partnerskich.

Odnosz¹c siê natomiast do poruszonego w wyst¹pieniu zagadnienia, dotycz¹cego
praktyk administracji publicznej w zakresie wydawania zaœwiadczeñ o stanie cywil-
nym wymaganych przez niektóre pañstwa dla zawarcia zwi¹zków partnerskich osób
tej samej p³ci wskazaæ nale¿y, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cych w Polsce regulacji praw-
nych nie ma podstaw do wystawiania zaœwiadczeñ dla obywateli polskich w celu za-
warcia zwi¹zku partnerskiego za granic¹.

Stosownie do art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1986 roku – Prawo o aktach
stanu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z póŸn. zm.), obywatel polski
zamierzaj¹cy zawrzeæ ma³¿eñstwo za granic¹ mo¿e otrzymaæ zaœwiadczenie stwierdza-
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j¹ce, ¿e zgodnie z prawem polskim mo¿e on zawrzeæ ma³¿eñstwo. Nie wydaje siê jednak,
aby art. 71 ust. 1 stanowiæ móg³ podstawê wydania zaœwiadczenia o stanie cywilnym
w odniesieniu do obywatela polskiego zamierzaj¹cego zawrzeæ za granic¹ zwi¹zek
partnerski z osob¹ tej samej p³ci. Przepis ten odnosi siê bowiem wy³¹cznie do obywateli
polskich, którzy zamierzaj¹ zawrzeæ za granic¹ ma³¿eñstwo, rozumiane w prawie pol-
skim jest jako zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny.

Natomiast zgodnie z art. 79 ww. ustawy, z ksi¹g stanu cywilnego wydaje siê odpisy
zupe³ne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaœwiadczenia o dokonanych w ksiêgach
stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaœwiadczenia o zaginiêciu lub zniszcze-
niu ksiêgi stanu cywilnego. Ka¿dy obywatel polski mo¿e wiêc otrzymywaæ odpisy aktów
stanu cywilnego, w których stwierdzony zostanie jego stan cywilny oraz zaœwiadczenie
o wpisach dokonanych w ksiêgach stanu cywilnego. Oceny, czy konkretny odpis lub
zaœwiadczenie bêdzie wystarczaj¹ce do zawarcia zwi¹zku dokonywaæ bêd¹ odpowied-
nie organy pañstwa, w którym zwi¹zek bêdzie zawierany w oparciu o obowi¹zuj¹ce
w tym pañstwie przepisy prawa.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e czynnoœci z zakresu rejestracji stanu cywil-
nego w myœl art. 6 ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego dokonuj¹ kierowni-
cy urzêdów stanu cywilnego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, kierownikiem urzêdu
stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent), przy czym rada gminy mo¿e powo-
³aæ innego kierownika urzêdu stanu cywilnego i jego zastêpcê lub zastêpców (art. 6
ust. 3 cyt. ustawy). W zwi¹zku z powy¿szym wskazaæ nale¿y, i¿ sprawy z zakresu wydawa-
nia zaœwiadczeñ o stanie cywilnym nale¿¹ do w³aœciwoœci organów gminy.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Pani Minister!
W zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego licznymi uwa-

gami, podaj¹cymi w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ wprowadzenia przepisu w usta-
wie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych reguluj¹cego sposób wyliczania podstawy wymia-
ru emerytury, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

W uzasadnieniu czytamy:
„Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

reguluj¹ca sposób wyliczania podstawy wymiaru emerytury przewiduje
mo¿liwoœæ uwzglêdniania jednego z dwóch okresów sk³adkowych: z dwu-
dziestu dowolnie wybranych lat lub z dziesiêciu kolejnych lat wybranych
przez zainteresowanego z ostatnich dwudziestu lat kalendarzowych, poprze-
dzaj¹cych bezpoœrednio rok, w którym zg³oszono wniosek o emeryturê”.

Wiele osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. nie jest w stanie zgroma-
dziæ dokumentacji p³acowej z dwudziestu lat z powodu nagminnego jej nisz-
czenia w œwietle ówczeœnie obowi¹zuj¹cych przepisów. Równie¿ zdarzenia
losowe, takie jak choroby, wypadki, bezrobocie, uniemo¿liwiaj¹ wyliczenie
podstawy wymiaru emerytury z dziesiêciu kolejnych lat z ostatnich dwudzie-
stu lat poprzedzaj¹cych bezpoœrednio rok, w którym z³o¿ono wniosek.

Uwa¿am, ¿e istnieje pilna potrzeba dokonania zmiany przedmiotowych
zapisów, gdy¿ powoduj¹ one wielkie utrudnienia w wyliczeniu podstawy wy-
miaru emerytury w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.
S¹dzê, ¿e zasadne by³oby wprowadzenie prawa, które dotyczy³oby ka¿dego,
do wyliczenia podstawy wymiaru emerytury z kolejnych dziesiêciu lat z ca³e-
go okresu sk³adkowego, a nie – jak dotychczas – tylko z ostatnich dwudziestu
lat.

Bior¹c pod uwagê przedstawione argumenty, zwracam siê do pani minis-
ter z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia powy¿szych poprawek,
znosz¹cych to ograniczenie, do obecnie modyfikowanej ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z nades³anym przy piœmie z dnia 30 wrzeœnia br., znak: BPS/DSK-043-859/08,
tekstem oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Piotra Kaletê podczas 18. posie-
dzenia Senatu RP, w sprawie rozwa¿enia wprowadzenia przepisu umo¿liwiaj¹cego „wy-
liczenie podstawy wymiaru emerytury z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych
z ca³ego okresu ubezpieczenia, a nie – jak obecnie – tylko z ostatnich 20 lat”, uprzejmie
informujê, ¿e nie znajdujê uzasadnienia do podjêcia dzia³añ legislacyjnych w kierunku
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modyfikacji zasad wyboru okresu, z którego ustala siê podstawê wymiaru œwiadczeñ
dla osób urodzonych przed 1949 r.

Zgodnie z rozwi¹zaniami przyjêtymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353
ze zmian.), wnioskodawca urodzony przed 1949 r. ma mo¿liwoœæ wyboru zarobków,
które maj¹ stanowiæ podstawê wymiaru jego emerytury lub renty. Za podstawê wymia-
ru œwiadczenia mo¿e wskazaæ przeciêtn¹ podstawê wymiaru sk³adki w okresie kolej-
nych 10 lat kalendarzowych, przypadaj¹cych w 20-leciu poprzedzaj¹cym rok,
w którym zg³osi³ wniosek o emeryturê lub rentê. Podstawê wymiaru mo¿e te¿ stanowiæ
przeciêtna podstawa wymiaru sk³adki w okresie 20 lat kalendarzowych wybranych
z ca³ego okresu pracy podlegaj¹cej ubezpieczeniu.

Wprowadzaj¹c – jako podstawow¹ – zasadê ustalania podstawy wymiaru w oparciu
o wynagrodzenie z kolejnych 10 lat przypadaj¹cych w ostatnim 20-leciu, wziêto pod
uwagê, ¿e ostatnie 20-lecie przed przejœciem na emeryturê lub rentê najbardziej obra-
zuje wysokoœæ podstawy wymiaru sk³adek wp³acanych na ubezpieczenie spo³eczne.
Ponadto wziêto pod uwagê ograniczone mo¿liwoœci dokumentowania zarobków z wczeœ-
niejszego okresu. Do koñca 1990 r. zak³ady pracy nie by³y bowiem zobowi¹zane do
przechowywania dokumentacji p³acowej przez okres d³u¿szy ni¿ 12 lat. Dopiero od
1 stycznia 1991 r. rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r.
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowoœci (Dz. U. Nr 10, poz. 35) wprowadzono
przepis, ¿e okres przechowywania dokumentów p³acowych, na podstawie których
mo¿na ustaliæ podstawê wymiaru emerytury lub renty, jest uzale¿niony od okresów
przewidzianych w przepisach emerytalno-rentowych, okreœlaj¹cych zasady ustalania
podstawy wymiaru œwiadczeñ. Obecnie obowi¹zek przechowywania przez pracodawcê
dokumentacji p³acowej przez 50 lat od dnia zakoñczenia pracy przez ubezpieczonego
jest zapisany bezpoœrednio w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (art. 125a ust. 4).

Tak wiêc ustalenie podstawy wymiaru emerytury i renty z 10 kolejnych lat wybra-
nych z ostatnich 20 lat stwarza wnioskodawcom najmniej problemów, jeœli chodzi
o uzyskanie zaœwiadczeñ o wysokoœci przychodu stanowi¹cego podstawê wymiaru
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne w wybranym okresie. Dla wiêkszoœci osób ten
przepis jest korzystny, bo zazwyczaj zarobki rosn¹ wraz ze zdobywaniem doœwiadcze-
nia zawodowego.

Szczególnie chroniona jest osoba, która z powodu niezdolnoœci do pracy by³a zmu-
szona przerwaæ lub ograniczyæ pracê zarobkow¹. Rencista sk³adaj¹cy wniosek o eme-
ryturê mo¿e za podstawê jej wymiaru wskazaæ:

· zwaloryzowan¹ podstawê wymiaru renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, lub
· podstawê wymiaru ustalon¹ na nowo od zarobków uzyskanych w okresie 10 ko-

lejnych lat kalendarzowych wybranych z 20-lecia przed przejœciem na emeryturê
lub z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych z ca³ego okresu podlegania
ubezpieczeniom spo³ecznym.

Je¿eli wniosek o emeryturê zg³osi³a osoba, która w ostatnich 20 latach pobiera³a
zasi³ek przedemerytalny d³u¿ej ni¿ 10 lat, to za podstawê wymiaru jej emerytury przyjmu-
je siê podstawê wymiaru sk³adek w kolejnych 10 latach kalendarzowych poprzedza-
j¹cych rok, w którym naby³a prawo do tego zasi³ku. Z kolei osoba, która pobiera³a
œwiadczenie przedemerytalne, mo¿e za podstawê wymiaru emerytury wskazaæ zwalo-
ryzowan¹ podstawê wymiaru tego œwiadczenia albo now¹ podstawê wymiaru, ustalo-
n¹ zgodnie z art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Uwzglêdniono tak¿e sytuacjê osób, które wysokie zarobki osi¹ga³y w ró¿nych okre-
sach, tak¿e w pierwszych latach swej pracy. Takie osoby mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci
przewidzianej w art. 15 ust. 6 ustawy i przed³o¿yæ do wyliczenia podstawy wymiaru
œwiadczenia podstawê wymiaru sk³adek z 20 lat kalendarzowych, dowolnie wybranych
z ca³ego okresu pracy zarobkowej.

Dziêki wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 1999 r. tego przepisu, emerytura mo¿e
byæ wymierzona od najwy¿szych zarobków, jakie ubezpieczony uzyska³ w swoim ¿yciu.
Ustalanie podstawy wymiaru z tak d³ugiego okresu jest jednoczeœnie zbie¿ne z roz-
wi¹zaniami przyjêtymi w zreformowanym systemie emerytalnym. Wysokoœæ emerytu-
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ry ubezpieczonych urodzonych po 1948 r. bêdzie bowiem uzale¿niona od kwoty
sk³adek zgromadzonych w ca³ym okresie aktywnoœci zawodowej a nie tylko w jej wy-
branym, najkorzystniejszym okresie.

Natomiast problem osób, które nie mog¹ udowodniæ wysokoœci swoich zarobków
w okresie zatrudnienia wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, zosta³
pozytywnie rozwi¹zany w uchwalonej przez Sejm w dniu 4 wrzeœnia br. ustawie o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, któr¹ Senat
przyj¹³ bez poprawek w dniu 25 wrzeœnia br.

T¹ ustaw¹, która po podpisaniu przez Prezydenta RP wejdzie w ¿ycie 1 stycznia
2009 r., wprowadzono przepisy, ¿e je¿eli nie mo¿na ustaliæ podstawy wymiaru sk³adek
w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymia-
ru emerytury i renty, za podstawê wymiaru sk³adek przyjmuje siê kwotê obowi¹zuj¹ce-
go w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do
okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy.

Osoby, którym ustalono ju¿ podstawê wymiaru emerytury, renty lub kapita³u po-
cz¹tkowego z uwzglêdnieniem okresu pozostawania w stosunku pracy, za który nie
przed³o¿y³y dokumentów potwierdzaj¹cych wysokoœæ wynagrodzenia stanowi¹cego
podstawê wymiaru sk³adek, bêd¹ mog³y zg³osiæ wniosek o ponowne obliczenie wysoko-
œci œwiadczenia od podstawy wymiaru ustalonej z zastosowaniem przepisów wprowa-
dzonych ustaw¹ z dnia 4 wrzeœnia br.

Maj¹c na wzglêdzie du¿e mo¿liwoœci wyboru sposobu obliczenia podstawy wymiaru
emerytury i renty, jakie maj¹ osoby urodzone przed 1949 r., jak równie¿ zmiany, jakie
nast¹pi³y w sposobie obliczania emerytury dla osób objêtych nowym systemem emery-
talnym, nie znajdujê argumentów, które uzasadnia³yby wprowadzenie dalszych prefe-
rencyjnych zasad ustalania podstawy wymiaru œwiadczeñ dla osób objêtych tzw.
starym systemem emerytalnym.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura zg³aszaj¹ siê rolnicy, którzy skorzy-

stali z programu „U³atwianie startu m³odym rolnikom”. Jednym z warunków
otrzymania pomocy finansowej z tego programu by³o posiadanie wykszta³ce-
nia na poziomie co najmniej œrednim. Niektórzy rolnicy nie spe³niali tego wy-
mogu, zobowi¹zywali siê jednak do uzupe³nienia wykszta³cenia.

W zwi¹zku z powy¿szym mam do pana ministra dwa pytania.
Po pierwsze, czy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 2426

istnieje mo¿liwoœæ uznania, ¿e kurs rolniczy jest wystarczaj¹cy, aby skorzy-
staæ ze œrodków pomocowych?

Po drugie, czy istnieje mo¿liwoœæ przesuniêcia w ramach zawartej umo-
wy ostatecznej daty ukoñczenia szko³y rolniczej na poziomie œrednim?

Pytanie drugie jest o tyle wa¿ne, i¿ w przypadkach zg³aszanych do moje-
go biura istnieje groŸba zwrotu pobranych funduszy, gdy¿ termin ten mo¿e
zostaæ przekroczony o oko³o szeœæ miesiêcy.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Piotra Kalety, z³o¿one podczas 18. posie-

dzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia br. i przes³ane przy piœmie z dnia 30 wrzeœnia
br., znak: BPS/DSK-043-860/08, dotycz¹ce warunku posiadania odpowiednich kwa-
lifikacji zawodowych przez beneficjentów dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu m³odym rol-
nikom” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (SPO 2004–2006),
uprzejmie przekazujê, co nastêpuje.

Jednym z warunków przyznania pomocy w ramach dzia³ania 1.2. SPO 2004–2006,
okreœlonym w przepisach UE (rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej), by³o posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.
Wymóg ten powinien byæ zasadniczo spe³niony w dniu sk³adania wniosku o dofinanso-
wanie realizacji projektu. Wyj¹tkowo, pomoc mog³a byæ przyznana pod warunkiem
uzupe³nienia przez beneficjenta wykszta³cenia w ci¹gu 5 lat od chwili podjêcia prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z treœci¹ rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzeœ-
nia 2004 r. w sprawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restruktury-
zacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004–2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117, z póŸn. zm.), warunek dotycz¹cy kwalifikacji za-
wodowych uwa¿any by³ za spe³niony, je¿eli dana osoba posiada³a:

a) wy¿sze lub œrednie wykszta³cenie rolnicze albo
b) zasadnicze zawodowe wykszta³cenie rolnicze i co najmniej 3-letni sta¿ pracy

w gospodarstwie rolnym lub tytu³ kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do pro-
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wadzenia dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w gospodarstwie
rolnym, albo

c) wykszta³cenie wy¿sze na kierunku innym ni¿ rolniczy i co najmniej 3-letni sta¿
pracy w gospodarstwie rolnym albo wykszta³cenie wy¿sze na kierunku innym ni¿
rolniczy i ukoñczone studia podyplomowe na kierunku zwi¹zanym z rolnictwem,
albo wykszta³cenie œrednie nierolnicze i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w gospo-
darstwie rolnym, albo

d) wykszta³cenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej 5-letni sta¿
pracy w gospodarstwie rolnym.

Za sta¿ pracy w gospodarstwie uznawany by³ okres (liczony do momentu z³o¿enia
wniosku o dofinansowanie), w którym wnioskodawca podlega³ ubezpieczeniu spo³ecz-
nemu w KRUS jako domownik lub prowadzi³ przejête gospodarstwo rolne.

Szczegó³owy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalnoœci oraz tytu³ów kwali-
fikacyjnych wymaganych w ramach dzia³ania 1.2. „U³atwienie startu m³odym rolni-
kom” okreœlony zosta³ w za³¹czniku nr 2 do Uzupe³nienia SPO 2004–2006.

Ka¿dy wnioskodawca dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu m³odym rolnikom”, który
nie spe³nia³ warunku dotycz¹cego kwalifikacji zawodowych w dniu z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu, zobligowany by³ uzupe³niæ swoje wykszta³cenie
w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat od chwili podjêcia prowadzenia gospodarstwa rolnego,
do czego zobowi¹zywa³ siê w umowie podpisanej z Agencj¹ Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

Osoby, które nie legitymowa³y siê odpowiednim sta¿em pracy w gospodarstwie rol-
nym i posiada³y wykszta³cenie podstawowe, zasadnicze zawodowe lub œrednie nierol-
nicze, powinny uzupe³niæ wykszta³cenie do poziomu œredniego rolniczego, co mo¿na
uczyniæ poprzez ukoñczenie np. technikum lub szko³y policealnej kszta³c¹cych w za-
wodach uznanych za rolnicze (za³¹cznik nr 2 do Uzupe³nienia SPO 2004–2006).

Przepisy wspólnotowe (rozporz¹dzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja
1999 r.), w których mowa jest o koniecznoœci uzupe³nienia przez beneficjenta wy-
kszta³cenia w ci¹gu 5 lat od chwili podjêcia prowadzenia gospodarstwa rolnego, zasadni-
czo nie przewiduj¹ mo¿liwoœci przed³u¿enia tego terminu.

Niemniej jednak, w wyj¹tkowych sytuacjach, w których beneficjent z przyczyn od
siebie niezale¿nych (nie z w³asnej winy), pomimo do³o¿enia wszelkich starañ, nie uzys-
ka³ b¹dŸ nie uzyska odpowiedniego wykszta³cenia w terminie okreœlonym umow¹,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po uprzednim indywidualnym roz-
patrzeniu sprawy, mo¿e wyraziæ zgodê na wyd³u¿enie ww. okresu. Podstaw¹ ewentual-
nego uzyskania zgody jest pisemne wyst¹pienie do Oddzia³u Regionalnego ARiMR,
zawieraj¹ce uzasadnienie przyczyn niewywi¹zania siê z zobowi¹zania w terminie.

Uzasadnieniem braku mo¿liwoœci terminowego spe³nienia ww. wymogu i ewen-
tualn¹ przes³ank¹ do wyra¿enia przez ARiMR zgody na wyd³u¿enie 5-letniego okresu
na uzupe³nienie wykszta³cenia mo¿e byæ fakt, ¿e dany beneficjent rozpocz¹³ naukê
w najbli¿szym mo¿liwym czasie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu (lub
w dniu podpisywania umowy by³ w trakcie nauki), przy czym kontynuowa³ j¹ bez
przerw i opóŸnieñ (czas pobierania nauki nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ okres kszta³cenia
w danym typie szko³y i zawodzie), a przesuniêcie w wype³nieniu zobowi¹zañ umowy nie
przekracza kilku miesiêcy (tj. dzieñ, w którym up³ywa 5-letni termin na spe³nienie zo-
bowi¹zania, przypada w trakcie ostatniego roku nauki) i spowodowane jest czynnikiem
niezale¿nym od beneficjenta, tj. brakiem mo¿liwoœci ukoñczenia szko³y i uzyskania do-
kumentów potwierdzaj¹cych posiadanie wymaganych rolniczych kwalifikacji zawodo-
wych przed up³ywem 5-letniego terminu, co wynika z programu nauczania w danym
typie szko³y oraz normalnego rozk³adu zajêæ w roku szkolnym.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko radnego Rady Miejskiej

w Stawiszynie w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 13 paŸ-
dziernika 1995 r. – Prawo ³owieckie.

W uzasadnieniu czytamy:
„Definicja ³owiectwa w art. 1 ustawy – Prawo ³owieckie w pierwszym rzê-

dzie akcentuje sferê zwi¹zan¹ z ochron¹ œrodowiska przyrodniczego, do któ-
rego nale¿¹ zwierzêta ³owne, a dopiero w dalszej czêœci precyzuje, ¿e
oznacza to ochronê zwierz¹t ³ownych i gospodarowanie zasobami tej zwie-
rzyny, przy czym gospodarowanie to musi odbywaæ siê z zasadami ekologii
oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leœnej i rybackiej”.

Wed³ug powy¿szego odpowiedzialnoœæ za zniszczenia w p³odach rol-
nych, ³¹kach i pastwiskach wywo³ane przez zwierzynê ³own¹ powinno pono-
siæ Ministerstwo Œrodowiska, a rekompensatê za szkody i odszkodowanie
powinien wyp³acaæ Skarb Pañstwa. Warto zaznaczyæ, ¿e zgodnie z art. 2
ustawy zwierzêta ³owne w stanie wolnym jako dobra ogólnonarodowe stano-
wi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, zaœ ciê¿ar odpowiedzialnoœci materialnej za
szkody ponosi dzier¿awca lub zarz¹d obwodu ³owieckiego, o czym mówi
art. 46 wy¿ej wymienionej ustawy.

Ministerstwo Œrodowiska pokrywa szkody wyrz¹dzone przez bobry, ³o-
sie czy wilki, a powinno to obj¹æ tak¿e dziki. Wtedy to pañstwo regulowa³oby
pog³owie dzików i odpowiada³o za szkody, a nie ko³a ³owieckie, które ¿yj¹ tyl-
ko ze sk³adek i zwierzyny, któr¹ upoluj¹ i sprzedadz¹ do skupu. Wtedy ko³a
³owieckie mog³yby wydzier¿awiaæ tereny polowañ i op³acaæ dzier¿awê.

Temat odszkodowania ³owieckiego jest przedmiotem sporów pomiêdzy
rolnikami a ustawowymi p³atnikami za straty spowodowane przez dziki i ¿y-
j¹c¹ zwierzynê i zwi¹zane z nimi zadoœæuczynienia. W obecnej sytuacji go-
spodarczej kraju, w sytuacji gdy w ostatnim czasie wzros³y koszty upraw
i p³odów rolnych, odpowiedzialnoœæ materialna za szkody bardzo os³abia
kondycjê finansow¹ kó³ ³owieckich, a to zwiêksza konflikt pomiêdzy strona-
mi. Szkody okreœlone przez rolnika na jego polu s¹ czêsto zani¿ane, jeœli cho-
dzi o ich wartoœæ. Problem by³by mniejszy, gdyby zarówno ko³a ³owieckie, jak
i instytucje odpowiadaj¹ce za leœn¹ zwierzynê nale¿ycie dba³y o odpowied-
nie dokarmianie zwierzyny przez ca³y rok, a nie tylko pod odstrza³ i zim¹ na
pokaz.

Uwa¿am, ¿e istnieje pilna potrzeba dokonania zmiany przedmiotowych
zapisów. Aby zminimalizowaæ szkody ³owieckie i utrzymaæ populacje zwie-
rzyny na odpowiednim poziomie, nale¿a³oby ograniczyæ pog³owie przede
wszystkim dzików, których liczba w ostatnich latach siê potroi³a.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do pana ministra z zapytaniem,
czy istnieje mo¿liwoœæ podjêcia odpowiednich kroków prawnych w celu zmia-
ny przepisów ustawy – Prawo ³owieckie.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 16 paŸdziernika 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Piotra Kalety z³o¿one na 18. posiedzeniu

Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. w sprawie zmiany ustawy Prawo ³owieckie w za-
kresie odpowiedzialnoœci za szkody ³owieckie, uprzejmie informujê, ¿e stanowisko Ra-
dy Miejskiej w Stawiszynie w przedmiotowym zakresie jest mi znane w zwi¹zku
z wyst¹pieniem jednego z pos³ów w tej sprawie.

Postulat prezentowany przez Radê Miejsk¹ w Stawiszynie, dotycz¹cy przejêcia ustawo-
wego obowi¹zku wyp³acania odszkodowañ z tytu³u szkód ³owieckich przez Skarb Pañstwa
nie wydaje siê w chwili obecnej mo¿liwy do realizacji. Rozwi¹zanie to poci¹ga³oby za sob¹
koniecznoœæ stworzenia specjalnych s³u¿b i wymaga³oby dodatkowo znacz¹cych nak³adów
finansowych ze strony Skarbu Pañstwa. W sytuacji, kiedy nale¿ne odszkodowania siêgaj¹
w wielu przypadkach kilkuset z³otych, niejednokrotnie koszt szacowania przekracza³by te
wartoœci. Koszty odszkodowañ ³owieckich, których wyp³ata wynosi w skali roku ok. 30 mln
z³otych, mog³yby przy przyjêciu proponowanego za³o¿enia wzrosn¹æ kilkakrotnie o koszty
zwi¹zane z prowadzeniem postêpowañ (dodatkowe etaty, delegacje s³u¿bowe, koszty admi-
nistracyjne, itp.). Obecny system zapewnia wykonywanie zadañ zwi¹zanych z szacowaniem
szkód ³owieckich spo³ecznie przez przedstawicieli dzier¿awców lub zarz¹dców obwodów ³o-
wieckich bez dodatkowych obci¹¿eñ bud¿etu pañstwa. Rozwi¹zanie to wp³ywa tak¿e na
szybkoœæ reakcji w zakresie oszacowania szkody, co w przypadku odmiennych rozwi¹zañ
wyd³u¿y³oby znacznie czas oczekiwania na oszacowanie szkody, a w okresie ich intensyfika-
cji zachowanie wynikaj¹cych z przepisów prawa terminów by³oby niemo¿liwe.

Odnosz¹c siê do kwestii w¹tpliwoœci, co do wysokoœci odszkodowaniu rzekomo w czê-
œci przypadków zani¿anej, podkreœlam, ¿e w czynnoœciach tych mog¹ braæ równie¿ udzia³
przedstawiciele w³aœciwych izb rolniczych, którzy mog¹ doradzaæ m.in. w takich zagadnie-
niach jak: ceny artyku³ów rolnych w danym regionie, ceny us³ug rolniczych, itp.

Ponadto chcê zauwa¿yæ, ¿e gospodarka ³owiecka, w tym gospodarowanie popula-
cjami zwierz¹t ³ownych jest planowe. Planowanie ³owieckie wynika z ustawy Prawo ³o-
wieckie. Do Ministerstwa dotar³y ju¿ sygna³y o wzroœcie liczebnoœci populacji dzików,
w zwi¹zku z czym wyst¹pi³em do Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z zalece-
niem przychylnego rozpatrywania wniosków dzier¿awców i zarz¹dców obwodów ³o-
wieckich o zwiêkszenie planów pozyskania tego gatunku.

Chcia³bym równie¿ zauwa¿yæ, ¿e roczne plany ³owieckie sporz¹dzane przez dzier-
¿awców obwodów ³owieckich s¹ opiniowane przez wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta), który mo¿e mieæ wp³yw na planowan¹ wielkoœæ pozyskania m.in. dzików, bior¹c
pod uwagê ewentualny wzrost populacji w danym regionie i maj¹c informacje o roz-
miarze szkód na terenie danej gminy. Plany te s¹ zatwierdzane przez nadleœniczego
PGL LP w uzgodnieniu z Polskim Zwi¹zkiem £owieckim.

Niezale¿nie od powy¿szych wyjaœnieñ, informujê, ¿e w chwili obecnej dobiegaj¹
koñca prace zespo³u roboczego w sk³ad którego wchodz¹ przedstawiciele Ministerstwa
Œrodowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pañstwowego Gospodarstwa Leœ-
nego Lasy Pañstwowe, Izb Rolniczych, Polskiego Zwi¹zku £owieckiego oraz eksperci.
Efektem prac ma byæ wypracowanie optymalnych rozwi¹zañ w zakresie problematyki
zwi¹zanej z szacowaniem szkód ³owieckich, w tym równie¿ czêœci zagadnieñ poruszo-
nych przez Radê Miejsk¹ w Stawiszynie.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko wójta gminy Doruchów

w powiecie ostrzeszowskim, w województwie wielkopolskim, reprezentu-
j¹cego mieszkañców miejscowoœci Torzeniec, w sprawie realizacji przebudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Doruchów–Torzeniec.

W uzasadnieniu czytamy: Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Po-
znaniu w swym wieloletnim programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich
uwzglêdni³ przeprowadzenie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej
nr 450 Doruchów–Torzeniec, która w obecnej chwili jest praktycznie nieprze-
jezdna i stanowi ogromne niebezpieczeñstwo dla kierowców. Droga ³¹czy siê
ze zmodernizowanym wczeœniej odcinkiem na terenie województwa ³ódzkie-
go, dalej zaœ z drog¹ krajow¹ Wroc³aw–Warszawa. Przedmiotowa droga sta-
nowi dla przesz³o siedmiuset mieszkañców tej¿e miejscowoœci jedyny dojazd
do gminy Doruchów i miejscowoœci powiatu ostrzeszowskiego, gdzie znajdu-
j¹ siê miejsca pracy wiêkszoœci mieszkañców, jak i szko³y dla ich dzieci. Jest
to równie¿ jedyny wêze³ komunikacyjny ³¹cz¹cy mieszkañców z ich parafi¹
w Wyszanowie na terenie województwa ³ódzkiego. Warto tutaj podkreœliæ, ¿e
w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia nie ma praktycznie dojazdu do miejscowoœci
licz¹cej blisko siedmiuset mieszkañców dla stra¿y po¿arnej czy karetki pogo-
towia. W moim przekonaniu modernizacja wymienionego odcinka drogi po-
winna byæ przeprowadzona jak najprêdzej. Dodatkowym argumentem
przemawiaj¹cym za zmodernizowaniem tej drogi s¹ odbywaj¹ce siê cyklicz-
nie co piêæ lat (najbli¿sza w 2009 r.) i na trwa³e zapisane w tradycji miejsco-
woœci Torzeniec okolicznoœciowe uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wydarzenia
pierwszej pacyfikacji i zbiorowej egzekucji cywilnych mieszkañców podczas
II wojny œwiatowej.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem,
kiedy nast¹pi realizacja inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450
na odcinku Doruchów–Torzeniec w województwie wielkopolskim. Proszê
o wyjaœnienie, dlaczego przedmiotowa modernizacja drogi – pomimo ¿e zna-
laz³a siê w wieloletnim programie inwestycyjnym dróg wojewódzkich – do
dnia dzisiejszego nie zosta³a zrealizowana.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Piotra Kalety z dnia 25 wrzeœnia

2008 r. przekazanego przy piœmie z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., znak:
BPS/DSK-043-862/08, w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku
Doruchów–Torzeniec, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
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Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.), zarz¹dc¹ dróg wojewódzkich
jest zarz¹d województwa, który posiada wy³¹czne kompetencje do podejmowania dzia-
³añ m.in. w sprawie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania nawierzchni drogi, chodników i ich ochrony.

Ponadto art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury
transportu l¹dowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z póŸn. zm.) stanowi, i¿ zada-
nia w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz za-
rz¹dzania nimi finansowane s¹ przez samorz¹d województwa w odniesieniu do dróg
wojewódzkich.

Powy¿sze unormowania prawne oznaczaj¹, i¿ w przedmiocie modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 450 oraz przeznaczenia na ten cel œrodków, w³aœciwe s¹ organy samo-
rz¹du województwa. Zatem Ministerstwo Infrastruktury nie mo¿e podejmowaæ dzia³añ
zastrze¿onych w przepisach do wy³¹cznej kompetencji innych organów.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ uzyskaæ do-
datkowe œrodki na finansowanie zadañ drogowych z funduszy unijnych. Ponadto do-
datkowym Ÿród³em dofinansowania dla samorz¹dów na zadania drogowe jest rezerwa
subwencji ogólnej tworzona w bud¿ecie pañstwa na mocy art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z póŸn. zm.). Rezerw¹ t¹ dysponuje minister w³aœciwy do
spraw finansów publicznych, w porozumieniu w ministrem w³aœciwym do spraw
transportu, po zasiêgniêciu opinii reprezentacji jednostek samorz¹du terytorialnego.

Reasumuj¹c, uprzejmie informujê, i¿ resort infrastruktury dysponuj¹c œrodkami
jedynie na drogi krajowe, zarz¹dzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad, nie ma mo¿liwoœci podejmowania dzia³añ zwi¹zanych z modernizacj¹ i fi-
nansowaniem dróg samorz¹dowych.

Informujê jednoczeœnie, i¿ wyst¹pienie Pana Senatora przesy³am Marsza³kowi Wo-
jewództwa Wielkopolskiego z proœb¹ o udzielenie Panu wyjaœnieñ.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej NSZZ „Solidarnoœæ” zwró-
cili siê do mnie z proœb¹ o interwencjê. Sprawa dotyczy projektu ustawy zmie-
niaj¹cej organizacjê i podzia³ zadañ administracji publicznej w województwie.
Zak³ada siê mianowicie ponownie w³¹czenie Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej do administracji zespolonej.

Szczególne kontrowersje wywo³uje zapis art. 4 tak zwanej ustawy kom-
petencyjnej, który przewiduje miêdzy innymi przeniesienie pañstwowych in-
spektorów sanitarnych do organów administracji zespolonej. Takie
uregulowanie budzi uzasadnione obawy o stan sanitarno-higieniczny kraju
oraz o poziom skutecznoœci dzia³añ inspekcji. W sytuacjach nadzwyczajnych,
takich jak du¿e ogniska epidemiologiczne, bioterroryzm, likwidacja skutków
klêsk ¿ywio³owych, bezpieczeñstwo sanitarne granic czy chocia¿by bezpie-
czeñstwo ¿ywnoœci, wymaga siê interwencji niezale¿nych organów pañstwo-
wych. Zmiana podporz¹dkowania uniemo¿liwi takie dzia³ania. Zablokuje siê
tak¿e mo¿liwoœæ przesuniêcia œrodków niezbêdnych do wykonywania zadañ
w ró¿nych obszarach kraju. Co wiêcej, akredytowane laboratoria, funkcjonu-
j¹ce w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w administracji zespolonej
przestan¹ pracowaæ.

Nowe zasady funkcjonowania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej wp³yn¹
niekorzystnie na transparentnoœæ jej pracy, a w przysz³oœci mog¹ daæ podsta-
wy do negatywnej oceny dzia³añ pracowników sanepidu. Wynika to z faktu,
i¿ takie podporz¹dkowanie mo¿e budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do
stronniczoœci, mo¿e równie¿ dawaæ podstawy do podejrzeñ o korupcjê.

Tymczasem wydaje siê, ¿e problem Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
tkwi w mnogoœci inspekcji, których zadania siê pokrywaj¹. Dlatego dobrym
rozwi¹zaniem w tej sytuacji jest ³¹czenie inspekcji powielaj¹cych swoje kom-
petencje.

Ze wzglêdu na zasadnoœæ przytaczanych argumentów zwracam siê do
Pani Minister z proœb¹, by podczas prac nad projektem ustawy o Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej uwzglêdniæ te postulaty i wzi¹æ pod uwagê przywo³ane
obawy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.27

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-863/08 z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., przy

którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Stanis³awa Karczewskiego na
18. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. w spra-
wie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji
i podziale zadañ w województwie, który zak³ada ponowne w³¹czenie Pañstwowej In-
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spekcji Sanitarnej do administracji zespolonej, przekazujê nastêpuj¹ce stanowisko
w przedmiotowej sprawie.

Nowe rozwi¹zania prawne przyjmuj¹ce za cel zmianê funkcjonowania obszaru, któ-
rego dotycz¹ mog¹ budziæ w¹tpliwoœci co do skutecznoœci. Niemniej jednak celowym
jest tworzenie nowych instrumentów prawnych w obszarze zdrowia publicznego, które
pozwol¹ decydentom – organizatorom ochrony zdrowia na ró¿nych stopniach za-
rz¹dzania dostosowaæ dzia³ania w obszarze zdrowia publicznego do bie¿¹cej sytuacji
epidemiologicznej a szczególnie do wynikaj¹cych st¹d potrzeb lokalnych.

Projektowane zmiany nie powinny przyczyniæ siê do destabilizacji funkcjonowania
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, gdy¿ by³oby to równoznaczne z naruszeniem bezpie-
czeñstwa w obszarze zdrowia publicznego. Zabezpieczenie sanitarne granic Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w tym granicy wschodniej, pozostaj¹cej jednoczeœnie granic¹ Unii
Europejskiej, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Ministra Zdrowia. Tym
samym nie wprowadza siê zmian do zapisów art. 7 ust. 1 ustawy o Pañstwowej Inspek-
cji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. 06.122.851), zgodnie z którym Inspekcja
podlega ministrowi w³aœciwemu do spraw zdrowia, a kieruje ni¹ G³ówny Inspektor Sa-
nitarny jako centralny organ administracji rz¹dowej. Ponadto art. 6 projektu omawia-
nej ustawy zak³ada w³¹czenie do administracji zespolonej pañstwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego i pañstwowego powiatowego inspektora sani-
tarnego; zespoleniu nie podlega natomiast pañstwowy graniczny inspektor sanitarny,
który w myœl nowych rozwi¹zañ legislacyjnych podlega³ bêdzie bezpoœredniemu nadzo-
rowi G³ównego Inspektora Sanitarnego.

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna wykonuje zadania z zakresu zdrowia publicznego,
w tym promocji zdrowia oraz sprawuje bie¿¹cy i zapobiegawczy nadzór sanitarny w ce-
lu zapobiegania powstawaniu chorób oraz prowadzi dzia³ania przeciwepidemiczne
w zakresie chorób zakaŸnych. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze
zmianami w organizacji i podziale zadañ w województwie nie zak³ada zmiany co do is-
toty dzia³ania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w warunkach zespolenia.

Obecnie powsta³a sytuacja korzystna dla Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, ponie-
wa¿ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powo³a³ w Komisji Zdrowia Podkomisjê Sta³¹ do
Spraw Zdrowia Publicznego. W dniu 3 wrzeœnia 2008 r. Podkomisja podjê³a dyskusjê
o ustawowym uregulowaniu obszaru zdrowia publicznego. Do wspó³pracy z Podkomi-
sj¹ Sta³¹ do Spraw Zdrowia Publicznego zosta³ przeze mnie upowa¿niony G³ówny In-
spektor Sanitarny.

Inicjatywa uregulowania ustawowego obszaru zdrowia publicznego jest zbie¿na
z oczekiwaniami autorytetów naukowych, samorz¹dów terytorialnych oraz innych in-
stytucji i organizacji dzia³aj¹cych w obszarze zdrowia publicznego. Pañstwowa Inspek-
cja Sanitarna jest i powinna pozostaæ koordynatorem dzia³añ w obszarze zdrowia
publicznego.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji
i podziale zadañ w województwie zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów na posiedzeniu
w dniu 5 sierpnia 2008 r.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie kwestii zwi¹zanej

z trybem odwo³ywania siê od decyzji gminy w sprawie nieprzyjêcia dziecka
do przedszkola. W przypadku odmówienia przyjêcia dziecka do przedszkola
samorz¹dowego zainteresowanej stronie przys³uguje odwo³anie, zgodnie
z uchwa³ami organów stanowi¹cych gminy, które maj¹ jednak charakter we-
wnêtrzny. Kwesti¹, która staje siê przedmiotem sporu, jest to, czy od decyzji
odmownej przys³uguje stronie odwo³anie do s¹du administracyjnego. Biuro
rzecznika praw obywatelskich stoi na stanowisku, i¿ kontrola procesu rekru-
tacyjnego ze strony s¹dów administracyjnych jest konieczna. Jednak¿e
w oparciu o stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej zaznacza, i¿ nie
ma dziœ wystarczaj¹cych podstaw prawnych, aby te kontrole zagwaranto-
waæ. Niemniej jednak nale¿y zaznaczyæ, i¿ takie postawienie sprawy nie od-
zwierciedla w pe³ni mo¿liwoœci prawnych, jakie maj¹ rodzice.

Wobec faktu, i¿ przyznanie pewnego dobra podlega reglamentacji w po-
staci postêpowania kwalifikacyjnego, opartego na mniej lub bardziej uzna-
niowych kryteriach, gmina podejmuje dzia³ania weryfikacyjne przy u¿yciu
instrumentów administracyjnych. Sam akt cywilnoprawny, jakim jest podpi-
sanie umowy pomiêdzy rodzicem a przedszkolem, poprzedzony zostaje wiêc
œcie¿k¹ administracyjn¹, wynikaj¹c¹ z uchwa³y rady gminy.

Wybór osoby, której dziecko zostanie zakwalifikowane do przydzia³u
miejsca w przedszkolu, oznacza, i¿ w³aœciwy organ gminy podejmuje roz-
strzygniêcie dotycz¹ce interesu prawnego danej osoby, a tym samym negatywnie
przes¹dza o interesie prawnym innych osób, które, ze wzglêdu na swoje
oczekiwania, równie¿ pretendowa³y do skorzystania z gminnych us³ug
przedszkolnych. W przedmiotowej czynnoœci gminy zawarte jest bowiem roz-
strzygniêcie dotycz¹ce wyboru osoby na warunkach jednostronnie ustalo-
nych przez gminê. Oznacza to wiêc, i¿ organ gminy autorytatywnie
rozstrzyga o sytuacji prawnej adresata, choæ na wniosek tego ostatniego.
W tej sytuacji akt administracyjny, koñcz¹cy postêpowanie, musi podlegaæ
k.p.a. St¹d nale¿y uznaæ, i¿ stronom przys³uguje mo¿liwoœæ odwo³ania siê do
s¹dów administracyjnych.

Proszê zatem, aby MEN wyda³ opiniê prawn¹ okreœlaj¹c¹ mo¿liwoœæ od-
wo³ania siê przez strony od decyzji gminnej o odmowie przyznania miejsca
w przedszkolu samorz¹dowym.

Z powa¿aniem
Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Paw³a Klimowicza, z³o¿one podczas

18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku, dotycz¹ce mo¿liwoœci odwo-
³ania siê przez strony od decyzji gminy w zwi¹zku z odmow¹ przyznania miejsca
w przedszkolu samorz¹dowym, uprzejmie wyjaœniam:
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Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó³ publicznych oraz przecho-
dzenia z jednych typów szkó³ do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) w § 2 okreœla, które
dzieci maj¹ pierwszeñstwo w przyjêciu do przedszkola – nie wskazuje natomiast, kto
podejmuje decyzjê o przyjêciu.

Z kolei § 16 ust. 3 ramowego statutu przedszkola publicznego, stanowi¹cego za-
³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U.
z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z póŸn. zm.), w zakresie zasad rekrutacji dzieci do przedszko-
la odsy³a w ca³oœci do statutu przedszkola.

Przepisy ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) równie¿ nie okreœlaj¹ formy w jakiej nastêpuje odmowa
przyjêcia dziecka do przedszkola publicznego. Rozwa¿aj¹c tê kwestiê nale¿y odwo³aæ
siê do pogl¹dów doktryny i orzecznictwa s¹dowego, w których przedszkola i szko³y
publiczne s¹ na ogó³ zaliczane do tzw. zak³adów administracyjnych (np. uchwa³a S¹du
Najwy¿szego z dnia 18 grudnia 1992 r. sygn. akt III AZP 30/92, OSNC 1993/7-8/122,
LEX nr 9560). W wymienionej uchwale podkreœlono, ¿e szko³y i przedszkola w struktu-
rze administracji publicznej stanowi¹ przyk³ad szczególnego typu jednostek organiza-
cyjnych, bo s¹ zaliczane do zak³adów administracyjnych, a wiêc takich jednostek
organizacyjnych, które s¹ powo³ane do prowadzenia dzia³alnoœci niegospodarczej na
rzecz osób bêd¹cych u¿ytkownikami zak³adu. Jednym z elementów charakteryzu-
j¹cych zak³ad administracyjny jest tzw. w³adztwo zak³adowe, przejawiaj¹ce siê w roz-
strzyganiu w sprawach dopuszczania do korzystania z us³ug zak³adu, w okreœleniu
obowi¹zków u¿ytkowników oraz w mo¿liwoœci pozbawienia u¿ytkownika us³ug zak³a-
du, je¿eli nie respektuje on zasad korzystania z tych us³ug. Zdaniem S¹du Najwy¿sze-
go, czynnoœci w³adcze kierownictwa zak³adu s¹ realizowane w trybie administracyjnym
z wykorzystaniem w wielu przypadkach formy indywidualnego aktu administracyjne-
go, a tak¿e aktów regulaminowych obowi¹zuj¹cych w zak³adzie. Zak³ady administra-
cyjne, stanowi¹c czêœæ sk³adow¹ struktury administracji publicznej, s¹ poddane
kontroli i nadzorowi organów administracyjnych, a ich organy mog¹ byæ równie¿
w³¹czone w tok instancji administracyjnych.

Odmowa przyjêcia w poczet u¿ytkowników zak³adu administracyjnego, podobnie
jak wykluczenie z tego grona, ma charakter aktu administracyjnego – w zwi¹zku z tym,
uprawniony jest pogl¹d, ¿e równie¿ taki charakter ma odmowa przyjêcia dziecka do
przedszkola publicznego prowadzonego przez gminê; w tym przypadku mo¿na by³oby
rozwa¿aæ, czy nie ma ona charakteru innego aktu z zakresu administracji publicznej,
o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postêpowa-
niu przed s¹dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póŸn. zm.).

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Ogólne unormowania okreœlaj¹ce zasady odnosz¹ce siê do sposobu
kszta³towania relacji pomiêdzy organami administracji publicznej a stron¹
postêpowania podkreœlaj¹ donios³oœæ wymogu takiego dzia³ania ze strony or-
ganów administracji, aby mo¿liwe by³o budowanie zaufania do tych orga-
nów. Stanowi tak zarówno art. 121 §1 ordynacji podatkowej, jak i art. 8
kodeksu postêpowania administracyjnego. Innymi s³owy rzec mo¿na, ¿e or-
gany administracji publicznej, w tym organy podatkowo-celne, winny postê-
powaæ, jak powa¿ny i godny zaufania partner. Ta ogólna zasada jest
nierozerwalnie po³¹czona z innymi sztandarowymi wymogami proceduralny-
mi, czyli z zasadami praworz¹dnoœci i legalizmu.

Tymczasem trudno jest oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e dzia³ania aparatu skar-
bowego maj¹ charakter jednokierunkowy, stricte profiskalny. Oczywiœcie nie
ulega ¿adnej w¹tpliwoœci, i¿ to w³aœnie szeroko rozumiana dba³oœæ o interesy
Skarbu Pañstwa, w tym w szczególnoœci o wp³ywy, jest zasadniczym celem
istnienia administracji skarbowej. Jednak¿e zbyt agresywne w odczuciu spo-
³ecznym dzia³ania niejednokrotnie nag³aœniane s¹ w mediach i tym samym
przyczyniaj¹ siê do obni¿enia zaufania spo³ecznego wobec organów pañ-
stwowych. Opinia publiczna wiele razy dawa³a wyraz sprzeciwu wobec po-
stêpowania s³u¿b skarbowych, które w przypadku stwierdzenia
nieuiszczenia podatku z urzêdu wszczynaj¹ postêpowanie karnoskarbowe,
nie stosuj¹c jednak analogii w przypadkach, kiedy zostanie stwierdzony fakt
nienale¿nego pobrania podatku.

Dla przyk³adu wskazaæ mo¿na komentowany tak¿e w mediach casus po-
boru c³a tu¿ po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Na skutek zaniecha-
nia przez organy pañstwowe przet³umaczenia wspólnotowych przepisów
celnych podatnicy zmuszeni byli do pos³ugiwania siê ich obcojêzycznymi
wersjami. Trybuna³ Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich uzna³ tak¹ sy-
tuacjê za niedopuszczaln¹, dlatego te¿ mocno w¹tpliwe wydaje siê postêpo-
wanie organów podatkowych, które na skutek w³asnej zw³oki w t³umaczeniu
wspólnotowych przepisów celnych uniemo¿liwi³y lub w znaczny sposób
utrudni³y podatnikom ich prawid³owe stosowanie. Te same organy nak³ada³y
nastêpnie na podatników kary w trybie karnoskarbowym. Obecnie organy te,
przyznaj¹c siê do pope³nionego b³êdu, dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ zwrotu pobra-
nych kwot, jednak¿e nie z urzêdu, lecz na wniosek podatnika. Dzia³anie takie
trudno zrozumieæ w kontekœcie budowy zaufania podatników do organów
skarbowych. Wiadomo bowiem, ¿e w takiej sytuacji nie ka¿dy dopilnuje mo¿-
liwoœci ubiegania siê o zwrot c³a i tym samym zwrot nie obejmie ca³ej niena-
le¿nie pobranej kwoty. Jak zatem traktowaæ wp³ywy bud¿etowe pochodz¹ce
z bezprawnie pobranych ce³, podatków itd., o których zwrot we w³aœciwym
czasie nie upomnia³ siê podatnik?

Orzecznictwo s¹dowe stoi na stanowisku, ¿e nie mo¿na przerzucaæ na
podatnika konsekwencji b³êdów lub uchybieñ pope³nionych zarówno przez
samego prawodawcê, jak i przez organ podatkowy. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e
w³aœciwe by³oby podjêcie chocia¿by próby zwrotu z urzêdu nienale¿nie po-
branych podatków, oczywiœcie o ile ramy prawne na to pozwalaj¹. Dzia³ania
takie powinny mieæ miejsce przynajmniej w odniesieniu do osób, w przypad-
ku których kwestia ta nie budzi w¹tpliwoœci.

Warto tak¿e zastanowiæ siê, czy w duchu tworzenia prawa pozwalaj¹ce-
go budowaæ zaufanie i szacunek spo³eczny dla organów administracji publicz-
nej nie by³oby zasadne zaproponowanie takich uregulowañ, które pozwoli³yby
lepiej reagowaæ na opisane sytuacje.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3.11.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., nr BPS/DSK-043-865/08, przy

którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Ryszarda Knosalê
na 18. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., uprzej-
mie wyjaœniam, co nastêpuje:

Z chwil¹ przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja
2004 r., na mocy art. 2 Aktu dotycz¹cego warunków przyst¹pienia (...) Rzeczypospolitej
Polskiej (...) oraz dostosowañ w Traktatach stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej (Akt
Przyst¹pienia), Polska zobowi¹za³a siê przestrzegaæ postanowieñ Traktatów za³o¿yciel-
skich i aktów przyjêtych przez Instytucje Wspólnot, na zasadach okreœlonych w tych
Traktatach. Oznacza to, i¿ ca³e acquis communautaire – dorobek prawny Wspólnoty – zo-
sta³o inkorporowane do wewnêtrznego porz¹dku prawnego i sta³o siê prawem obowi¹zu-
j¹cym na jej terytorium. Zasada powy¿sza dotyczy równie¿ wspólnotowego prawa celnego.
W art. 22 Aktu Przyst¹pienia wskazano, i¿ œrodki wymienione w za³¹czniku IV do niniej-
szego aktu stosuje siê zgodnie z warunkami okreœlonymi w tym za³¹czniku. W czêœci 5
(Unia Celna) za³¹cznika IV do Aktu Przyst¹pienia wskazano, i¿ przepisy Wspólnotowego
Kodeksu Celnego (rozporz¹dzenie Rady EWG Nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r. ustana-
wiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 302 ze zm.; Dz. Urz UE-sp. 02-4-307)
stosuje siê do nowych Pañstw cz³onkowskich z zastrze¿eniami postanowieñ szczególnych.

Tym samym zgodnie z przytoczonymi postanowieniami Aktu Przyst¹pienia, wspól-
notowe przepisy prawa celnego sta³y siê z dniem 1 maja 2004 r. Ÿród³em prawa na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Co za tym idzie organy polskiej administracji celnej
zosta³y zobligowane do stosowania tych przepisów w praktyce tj. m.in. do pobierania
na ich podstawie nale¿noœci celnych.

Jak wynika z art. 53 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 314 Traktatu ustanawia-
j¹cego Wspólnotê Europejsk¹ (TWE) oraz art. 61 Aktu Przyst¹pienia – jêzyki pañstw
cz³onkowskich maj¹ status jêzyków autentycznych Traktatów. Jêzyki pañstw cz³on-
kowskich s¹ tak¿e jêzykami urzêdowymi. Jak wynika z art. 58 Aktu Przyst¹pienia tek-
sty aktów instytucji Wspólnoty oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjêtych
przed przyst¹pieniem i sporz¹dzone przez Radê Unii Europejskiej, Komisjê Europejsk¹
lub Europejski Bank Centralny w jêzykach: czeskim, polskim, s³owackim, s³oweñskim
i wêgierskim s¹ od dnia przyst¹pienia tekstami autentycznymi na tych samych warun-
kach, co teksty sporz¹dzone w jedenastu jêzykach bêd¹cych jêzykami oficjalnymi Unii
Europejskiej przed dniem 1 maja 2004 r. Art. 58 Aktu Przyst¹pienia przewidywa³ po-
nadto, i¿ powy¿sze akty bêd¹ opublikowane w jêzykach krajów przystêpuj¹cych
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej, jeœli akty te by³y w ten sposób opublikowa-
ne w jedenastu oficjalnych jêzykach Unii Europejskiej przed dniem 1 maja 2004 r.

Maj¹c na wzglêdzie, ¿e po dniu 1 maja 2004 r. zarówno Traktaty za³o¿ycielskie, jak
i instrumenty prawne oparte na tych Traktatach sta³y siê prawem obowi¹zuj¹cym,
które stosuje siê zgodnie z warunkami Aktu Przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej,
prawo wspólnotowe sta³o siê czêœci¹ krajowego porz¹dku prawnego, organy celne sto-
sownie do postanowieñ art. 249 TWE, stanowi¹cego, i¿ rozporz¹dzenie wspólnotowe
ma zasiêg ogólny, wi¹¿e w ca³oœci i jest bezpoœrednio stosowane, z tym dniem zaczê³y
stosowaæ rozporz¹dzenia wspólnotowe w praktyce.

Krajowe s¹dy administracyjne, badaj¹c zgodnoœæ z prawem rozstrzygniêæ organów
celnych podjêtych na podstawie prawa wspólnotowego, wydawa³y niejednolite orzeczenia.
W wyroku z dnia 20 lipca 2005 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Bydgoszczy (sygn.
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akt SA/Bd 275/05) uchyli³ decyzje organów celnych, wskazuj¹c, ¿e organ celny na³o¿y³ na
skar¿¹cego obowi¹zek zap³aty c³a na podstawie normy prawnej, któr¹ odtworzy³ stosuj¹c
przepisy rozporz¹dzenia wspólnotowego przed umo¿liwieniem skar¿¹cej zapoznania siê
z jego treœci¹ stosownie do zasady pewnoœci prawa. W ocenie s¹du gwarancjê pewnoœci
prawa daje og³oszenie tekstu aktu (prawa wspólnotowego) w jêzyku polskim w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej, wydawanym przez Biuro Publikacji Wspólnot Europej-
skich z siedzib¹ w Luksemburgu, dostêpnym w sprzeda¿y w polskiej wersji jêzykowej oraz
dostêpnym nieodp³atnie do wgl¹du w regionalnych centrach informacji europejskiej.

Natomiast w wyroku z dnia 18 kwietnia 2007 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny
w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 451/06) oddali³ skargê strony, wskazuj¹c w uzasadnie-
niu, i¿ wspólnotowe akty normatywne, obowi¹zuj¹ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej od dnia akcesji, skoro zwi¹zanie Polski powy¿szymi rozporz¹dzeniami jest
bezwarunkowe w takim znaczeniu, w jakim bezwarunkowy jest przepis art. 2 Aktu
Przyst¹pienia. W œwietle przepisów wspólnotowych uprawniony jest wniosek, ¿e prze-
pisy Aktu Przyst¹pienia nie uzale¿niaj¹ obowi¹zywania rozporz¹dzeñ Komisji (WE) na
terytorium RP od jego og³oszenia w jêzyku polskim w Dzienniku Urzêdowym Unii Eu-
ropejskiej, jak równie¿ wniosek, i¿ przepisy tych rozporz¹dzeñ sporz¹dzone w jêzyku
polskim s¹ tekstem autentycznym od dnia przyst¹pienia, co niew¹tpliwie przemawia
za argumentacj¹ o obowi¹zywaniu tych aktów od dnia akcesji.

W przedmiotowym wyroku WSA uzna³ za trafne odwo³ywanie siê do wspólnotowej
zasady pewnoœci prawa, wskaza³ jednak, i¿ konieczne jest równie¿ rozwa¿enie nie tylko
chronionego t¹ zasad¹ interesu samego skar¿¹cego, ale równie¿ legitymowanego inte-
resu Wspólnoty Europejskiej, a tak¿e fundamentalnej, z punktu widzenia funkcjono-
wania Wspólnoty Europejskiej, zasady jednolitego stosowania prawa wspólnotowego
na ca³ym jej terytorium, jak i zasady efektywnoœci prawa wspólnotowego. Za uzasadnio-
n¹ nale¿y uznaæ tezê, aby do czasu opublikowania specjalnego wydania polskiej wersji
jêzykowej Dziennika Urzêdowego Unii Europejskiej za równowa¿ne z t¹ publikacj¹
uznaæ prowizoryczne og³oszenie spornego prawa na stronach internetowych.

Co za tym idzie Wojewódzki S¹d Administracyjny w Szczecinie uzna³ za zgodne
z prawem stosowanie norm prawa wspólnotowego, których treœæ w jêzyku polskim by³a
dostêpna dla obywateli na stronach internetowych.

Taki stan mia³ miejsce bowiem w Polsce po dniu 1 maja 2004 r. Treœæ wspólnoto-
wych aktów normatywnych stanowi¹cych system wspólnotowego prawa celnego, by³a
dostêpna w jêzyku polskim na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, S³u¿by
Celnej oraz Unii Europejskiej.

W oœwiadczeniu z³o¿onym przez Pana Senatora na 18. posiedzeniu Senatu w dniu
25 wrzeœnia 2008 r. powo³ane zosta³o Orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Sprawied-
liwoœci w sprawie obowi¹zywania aktów normatywnych opublikowanych w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej.

ETS w dniu 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-161/06 maj¹cej za przedmiot wniosek
o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, z³o¿ony
przez S¹d Krajowy w Ostrawie (Republika Czeska), uwzglêdniaj¹c procedurê pisemn¹
i po przeprowadzeniu rozprawy wyda³ nastêpuj¹ce rozstrzygniêcie:

1) Artyku³ 58 aktu dotycz¹cego warunków przyst¹pienia do Unii Europejskiej Re-
publiki Czeskiej, Republiki Estoñskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki £otew-
skiej, Republiki Litewskiej, Republiki Wêgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospo-
litej Polskiej, Republiki S³owenii i Republiki S³owackiej oraz dostosowañ w trakta-
tach stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej sprzeciwia siê temu, aby mo¿na
by³o powo³aæ siê na obowi¹zki zawarte w przepisach wspólnotowych, które nie zo-
sta³y opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej w jêzyku nowego
pañstwa cz³onkowskiego, je¿eli jêzyk ten jest jêzykiem urzêdowym Unii Europej-
skiej, wobec jednostek w tym pañstwie, nawet je¿eli mog³y one zapoznaæ siê z tymi
przepisami przy u¿yciu innych œrodków.

2) Orzekaj¹c, ¿e nie mo¿na powo³aæ siê na przepisy wspólnotowe, które nie zosta³y
opublikowane w jêzyku pañstwa cz³onkowskiego wobec jednostek w tym pañstwie,
Trybuna³ dokonuje wyk³adni prawa wspólnotowego w rozumieniu art. 234 WE.

322 18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.



W uzasadnieniu swojego rozstrzygniêcia ETS wskaza³, i¿ zgodnie z art. 2 Aktu Przy-
st¹pienia wynika, ¿e nowe pañstwa cz³onkowskie s¹ zwi¹zane aktami przyjêtymi przez
instytucje przed dniem przyst¹pienia i ¿e akty te s¹ stosowane w pañstwach cz³onkow-
skich od dnia przyst¹pienia. Jednak¿e mo¿liwoœæ powo³ania siê na nie wobec osób fizycz-
nych i prawnych w tych pañstwach jest podporz¹dkowana ogólnym warunkom wyko-
nania prawa wspólnotowego w pañstwach cz³onkowskich, ustanowionych w pierwot-
nych traktatach, a w odniesieniu do nowych pañstw cz³onkowskich – w samym akcie
dotycz¹cym warunków przyst¹pienia.

Z samego brzmienia art. 254 ust. 2 WE wynika, ¿e rozporz¹dzenie mo¿e wywo³ywaæ
skutki prawne wy³¹cznie, jeœli zosta³o opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii Eu-
ropejskiej.

Ponadto z art. 58 Aktu Przyst¹pienia w zwi¹zku z art. 4, 5 i 8 rozporz¹dzenia Rady nr 1
z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie okreœlenia systemu jêzykowego Europejskiej Wspól-
noty Gospodarczej (Dz. U. UE 1958, 17.385), zmienionego aktem dotycz¹cym warunków
przyst¹pienia, wynika, ¿e w stosunku do pañstwa cz³onkowskiego, którego jêzyk jest jêzy-
kiem urzêdowym Unii, prawid³owa publikacja rozporz¹dzenia wspólnotowego oznacza
publikacjê tego aktu w tym jêzyku w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej.

Zatem w takim kontekœcie przepisy pierwotnych traktatów i akty przyjête przed
przyst¹pieniem przez instytucje i Europejski Bank Centralny powinny byæ wykonane
w nowych pañstwach cz³onkowskich na podstawie art. 2 aktu dotycz¹cego warunków
przyst¹pienia.

Taka wyk³adnia – poza faktem, ¿e znajduje uzasadnienie w samym brzemieniu trak-
tatów – jest jedyn¹ wyk³adni¹ zgodn¹ z zasadami pewnoœci prawa i niedyskryminacji.

Trybuna³ orzek³, ¿e pewnoœæ prawa wymaga, aby dane przepisy wspólnotowe
umo¿liwia³y zainteresowanym osobom dok³adne zapoznanie siê z zakresem obowi¹z-
ków, które na nie nak³adaj¹, co jest zagwarantowane wy³¹cznie poprzez prawid³ow¹
publikacjê rzeczonych przepisów w jêzyku urzêdowym adresata. Ponadto jest niezgod-
ne z zasad¹ równego traktowania, aby w taki sam sposób stosowaæ obowi¹zki na³o¿one
w przepisach wspólnotowych w starych pañstwach cz³onkowskich, w których jedno-
stki maj¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z rzeczonymi obowi¹zkami w Dzienniku Urzêdo-
wym Unii Europejskiej w jêzyku tych pañstw, oraz w przystêpuj¹cych pañstwach
cz³onkowskich, w których takie zapoznanie siê by³o niemo¿liwe z uwagi na opóŸnion¹
publikacjê.

Zachowanie tych podstawowych zasad nie jest sprzeczne z zasad¹ skutecznoœci
prawa wspólnotowego, gdy¿ ta ostatnia nie mo¿e dotyczyæ przepisów, na które nie mo¿-
na jeszcze powo³aæ siê wobec jednostek.

O ile wydaje siê zgodne z zasad¹ lojalnej wspó³pracy ustanowion¹ w art. 10 WE, ¿e
przystêpuj¹ce pañstwa cz³onkowskie podejmuj¹ wszelkie w³aœciwe œrodki w celu zapewnie-
nia skutecznoœci prawa wspólnotowego w ich wewnêtrznym porz¹dku prawnym, to
uwzglêdniaj¹c powy¿sz¹ analizê, by³oby sprzeczne z prawem wymaganie od nich, aby
na³o¿y³y na jednostki obowi¹zki zawarte w tekstach o zasiêgu ogólnym, które nie zosta³y
opublikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej w ich urzêdowym jêzyku.

Stanowisko uznaj¹ce mo¿liwoœci powo³ania siê na akt, który nie zosta³ prawid³owo
opublikowany w imiê zasady skutecznoœci, oznacza obci¹¿enie jednostek w zaintereso-
wanym pañstwie cz³onkowskim negatywnymi skutkami niewykonania obowi¹zku,
który spoczywa³ na wspólnotowej administracji, jakim by³o udostêpnienie w dniu przy-
st¹pienia ca³ego dorobku wspólnotowego we wszystkich jêzykach urzêdowych Unii.

Na obecnym etapie prawa wspólnotowego jedyn¹ autentyczn¹ wersj¹ rozporz¹dze-
nia wspólnotowego jest wersja opublikowana w Dzienniku Urzêdowym Unii Europej-
skiej, co oznacza, ¿e nie mo¿na powo³aæ siê wobec jednostek na wersjê elektroniczn¹
wczeœniejsz¹ od tej publikacji, nawet jeœli nastêpnie oka¿e siê ona zgodna z wersj¹
opublikowan¹.

W przedmiotowym wyroku ETS orzek³ równie¿ w przedmiocie ograniczenia w czasie
skutków niniejszego wyroku.

ETS wskaza³ w tym zakresie, ¿e na podstawie art. 231 WE Trybuna³, orzekaj¹c
o niewa¿noœci rozporz¹dzenia, mo¿e, jeœli uzna to za niezbêdne, wskazaæ, jakie skutki
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rozporz¹dzenia, o którego niewa¿noœci orzek³, powinny byæ uwa¿ane za ostateczne.
Wynika z tego, ¿e nawet jeœli akt jest sprzeczny z prawem i jest uznany za akt, który ni-
gdy nie istnia³, Trybuna³ mo¿e na mocy wyraŸnego przepisu traktatu WE zadecydowaæ,
¿e bêdzie wywo³ywa³ zgodnie z prawem niektóre skutki prawne. Wskazane wymogi pew-
noœci prawa nakazuj¹, ¿e ma byæ tak równie¿ w przypadku decyzji krajowych przyjê-
tych na podstawie przepisów prawa wspólnotowego, na które nie mo¿na powo³aæ siê na
terytorium niektórych pañstw cz³onkowskich z uwagi na brak prawid³owej publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej w jêzyku urzêdowym zainteresowanych
pañstw, z wyj¹tkiem tych decyzji, które by³y przedmiotem skargi administracyj-
nej lub s¹dowej w dniu niniejszego wyroku.

Zainteresowane pañstwa cz³onkowskie nie maj¹, na podstawie prawa wspól-
notowego, obowi¹zku zakwestionowania decyzji administracyjnych lub orzeczeñ
s¹dowych wydanych na podstawie takich przepisów, je¿eli sta³y siê one ostatecz-
ne na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych.

Zgodnie z prawem wspólnotowym inaczej bêdzie wy³¹cznie w wyj¹tkowych przy-
padkach, gdy na mocy przepisów wspólnotowego prawa celnego zostan¹ przyjête œrod-
ki administracyjne lub zostan¹ wydane orzeczenia s¹dowe, w szczególnoœci
o charakterze represyjnym, które narusza³yby prawa podstawowe, czego stwierdzenie
nale¿y w tych granicach do w³aœciwych w³adz krajowych.

Treœæ ww. wyroku Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci wskazuje, i¿ mo¿li-
woœæ powo³ania siê przez organy pañstwa na obowi¹zki zawarte w przepisach wspólno-
towych, wobec jednostek w tym pañstwie, uzale¿niona jest od opublikowania ich treœci
w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej w jêzyku „nowego” pañstwa cz³onkowskie-
go, je¿eli jêzyk ten jest jêzykiem urzêdowym Unii Europejskiej, nawet je¿eli jednostki te
mog³y zapoznaæ siê z treœci¹ tych aktów przy u¿yciu innych œrodków. Wobec takich
stwierdzeñ najistotniejsz¹ z tego punktu widzenia, staje siê informacja o dacie publi-
kacji poszczególnych aktów prawnych, zwa¿ywszy na fakt, i¿ publikacja ta odby³a siê
z opóŸnieniem.

Tym niemniej nale¿y podkreœliæ, i¿ ETS zdecydowa³ o ograniczeniu skutków wyro-
ku w czasie. Uzna³ bowiem, ¿e tylko te decyzje, które by³y przedmiotem skargi admini-
stracyjnej lub s¹dowej w dniu wyroku mog¹ zostaæ wzruszone. W orzeczeniu Trybuna³
Sprawiedliwoœci wskaza³, ¿e pañstwa cz³onkowskie nie maj¹ z urzêdu, na podstawie
prawa wspólnotowego, obowi¹zku zakwestionowania decyzji administracyjnych lub
orzeczeñ s¹dowych wydanych na podstawie takich przepisów, je¿eli sta³y siê one osta-
teczne na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów krajowych.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ opóŸnienie w opublikowaniu przepisów wspólnotowych w jê-
zyku narodowym w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej nie le¿y po stronie admi-
nistracji polskiej, bowiem zadanie to nale¿y do wy³¹cznej kompetencji Biura Publikacji
Wspólnot Europejskich z siedzib¹ w Luksemburgu.

Stan prawny bêd¹cy przedmiotem oceny Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo-
œci mia³ miejsce, w okresie od 1 maja 2004 r. do czasu opublikowania w jêzyku polskim
wspólnotowych aktów normatywnych w Polskim Wydaniu Specjalnym Dziennika
Urzêdowego Unii Europejskiej. W przypadku Wspólnotowego Kodeksu Celnego sta³o
siê to w dniu 1 paŸdziernika 2004 r.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ z dokonaniem przez Urz¹d Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich tych czynnoœci, wyeliminowana zosta³a wada polegaj¹ca na braku praw-
nie wi¹¿¹cych publikacji w jêzyku narodowym wspólnotowych aktów normatywnych
w oficjalnym Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyra¿am przekonanie, i¿ uzna Pan Marsza³ek i Pan Sena-
tor odpowiedŸ za wyczerpuj¹c¹ i satysfakcjonuj¹c¹.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Jak wynika z danych statystycznych, odnosz¹cych siê do stosowania
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (DzU z 2004 r. Nr 53, poz. 532
ze zm.), w ostatnim czasie systematycznie spada liczba osób, które doczeka-
³y siê pozytywnego rozpatrzenia wniosku o repatriacjê. Nadmieniê jedynie,
¿e w minionym okresie liczba ta nieznacznie przekracza³a trzysta osób rocz-
nie, co stanowi znaczny spadek w porównaniu na przyk³ad do roku 2001,
kiedy repatriacj¹ objêtych zosta³o oko³o tysi¹ca osób.

Na podstawie danych z bazy „Rodak”, przedstawiaj¹cych liczbê osób
oczekuj¹cych na mo¿liwoœæ osiedlenia siê w kraju jako repatrianci (oko³o
dwóch tysiêcy piêciuset w ostatnim roku), mo¿na jednoznacznie stwierdziæ,
¿e spadek ów w ¿adnym wypadku nie wynika ze spadku zainteresowania
procedur¹ repatriacyjn¹.

Ustawa o repatriacji zawiera szeroki katalog, na podstawie którego repa-
trianci mog¹ zostaæ objêci pomoc¹. Niemniej jednak znane s¹ liczne problemy,
napotykane w toku stosowania procedury repatriacyjnej, stwarzaj¹ce skutecz-
n¹ blokadê w zaspokojeniu potrzeb naszych Rodaków zamieszkuj¹cych,
miêdzy innymi, azjatyckie tereny by³ego Zwi¹zku Socjalistycznych Republik
Radzieckich.

W art. 12 ustawy postanowiono, ¿e warunkiem koniecznym do uzyska-
nia wizy wjazdowej w celu repatriacji jest przedstawienie dowodu potwier-
dzaj¹cego zapewnienie lokalu mieszkalnego i Ÿróde³ utrzymania
w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ubiegaj¹ce siê o repatriacjê nie nale¿¹ na
ogó³ do zamo¿nych, dlatego te¿ nie s¹ w stanie same zapewniæ sobie warun-
ków do osiedlenia siê. W takich wypadkach ustawa s³usznie przewidzia³a
mo¿liwoœæ pomocy ze strony gminy, powiatu czy te¿ innych podmiotów, ma-
j¹cej na celu stworzenie wspomnianych warunków. Rozwi¹zanie to, w ogól-
nym za³o¿eniu dobre, napotyka niestety problemy na gruncie praktycznego
zastosowania.

Szczególnej uwagi wymaga kwestia zaproszeñ udzielanych przez jedno-
stki samorz¹du terytorialnego. Wydaje siê, ¿e zgodnie z zamys³em ustawy to
w³aœnie na tych podmiotach winien by³ przede wszystkim spocz¹æ ciê¿ar rea-
lizacji zapisów ustawowych. Tymczasem, jak pokazuje statystyka, w okresie
od 2000 r. z ogó³u jednostek samorz¹du terytorialnego (oko³o dwóch tysiêcy
piêciuset podmiotów) wystosowano w sumie zaledwie sto piêædziesi¹t cztery
zaproszenia. Tak s³aby wynik spowodowany jest, co sygnalizuj¹ tak¿e same
jednostki samorz¹du terytorialnego, tym, ¿e niejednokrotnie podmioty te ma-
j¹ problemy z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób tworz¹cych aktu-
alnie wspólnotê samorz¹dow¹, nie mówi¹c ju¿ o wyznaczeniu dodatkowych
lokali i funduszy na przyjêcie repatriantów. Jeœli taki stan rzeczy siê utrzyma
przez d³u¿szy okres, przy zachowaniu spadkowej tendencji rozpatrywanych
wniosków, istnieje obawa, ¿e stosowanie ustawy o repatriacji – w przypadku
zaproszeñ samorz¹dów – bêdzie mia³o charakter akcydentalny, ¿eby nie po-
wiedzieæ iluzoryczny.

Zgodnie z unormowaniami rozdzia³u 8 ustawy, Skarb Pañstwa w osobie
w³aœciwego wojewody zobowi¹zany jest udzieliæ pomocy finansowej gmi-
nom, które zdecydowa³y siê przyj¹æ repatriantów. Pomoc ta mo¿e wynosiæ
nawet czterdziestopiêciokrotnoœæ wysokoœci wskaŸnika przeliczeniowego ko-
sztu odtworzenia 1 m2 na terenie danego powiatu. Daje to w efekcie niebaga-
teln¹ kwotê nawet 150 tysiêcy z³ na mieszkanie. Warto zaznaczyæ, ¿e ustawa
przewiduje tak¿e wiele innych form pomocy zwi¹zanej z przyjêciem repa-
trianta. Niemniej jednak, jak siê okazuje, bodŸce te s¹ zbyt s³abe do zachêce-
nia samorz¹dów do podjêcia stosownych dzia³añ.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, jak równie¿ doœwiadczenie zdobyte na
przestrzeni ostatnich lat obowi¹zywania ustawy, nale¿y rozwa¿yæ mo¿li-
woœæ lepszego dostosowania regulacji prawnych do obecnych realiów.
W pierwszej kolejnoœci rodzi siê pytanie, czy taka mo¿liwoœæ istnieje bez ko-
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niecznoœci zwiêkszania wyasygnowanych na ten cel œrodków, na przyk³ad
poprzez lepsze ukierunkowanie œwiadczonej pomocy. Warto te¿ podnieœæ
kwestiê przeznaczenia wiêkszego wsparcia dla tych jednostek, które daj¹
najwiêksze szanse na skuteczn¹ repatriacjê. Kluczowa w tym aspekcie by³a-
by zatem ocena podmiotów pod k¹tem stanu zasobów mieszkaniowych,
z jednoczesnym uwzglêdnieniem tych terenów, gdzie istniej¹ warunki sprzy-
jaj¹ce szybszej aktywizacji zawodowej repatriantów. Pomocne w tym zakre-
sie mog¹ okazaæ siê doœwiadczenia gmin, które przoduj¹ pod wzglêdem
liczby przyjêtych osób.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 3.11.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS-DSK-043-866/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Ryszarda Kno-
salê podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie usta-
wy o repatriacji, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie podkreœliæ nale¿y, i¿ zgodnie z ustaw¹ z dnia 9 listopada 2000 roku o repa-
triacji (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532 z póŸn. zm.), Minister SWiA odpowiedzialny
jest w szczególnoœci za prowadzenie postêpowañ w sprawie wyra¿enia zgody na wydanie
wizy wjazdowej w celu repatriacji lub decyzji o przyrzeczeniu wydania wizy wjazdowej
w celu repatriacji (art. 12b ust. 1–2 ustawy). Ponadto, do w³aœciwoœci Ministra SWiA nale-
¿y prowadzenie bazy danych „Rodak”, w której gromadzone s¹ dane osób oczekuj¹cych na
„przydzielenie warunków do osiedlenia siê w Polsce” oraz oferty gmin deklaruj¹cych za-
proszenie na sta³e do Polski nieokreœlonej imiennie rodziny repatriantów.

Zgodnie z preambu³¹ ww. ustawy – przedmiotowa ustawa uchwalona zosta³a jako
wyraz uznania, ¿e powinnoœci¹ Pañstwa Polskiego jest umo¿liwienie repatriacji Pola-
kom, którzy pozostali na Wschodzie, a zw³aszcza w azjatyckiej czêœci by³ego Zwi¹zku
Socjalistycznych Republik Radzieckich, i na skutek deportacji, zes³añ i innych przeœla-
dowañ narodowoœciowych lub politycznych nie mogli w Polsce nigdy siê osiedliæ.

Osoba polskiego pochodzenia, aby uzyskaæ wizê wjazdow¹ w celu repatriacji, win-
na mieæ zapewnione warunki do osiedlenia siê w Polsce, na które sk³ada siê posiadanie
lub zapewnienie lokalu mieszkalnego i Ÿróde³ utrzymania. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww.
ustawy, dowodem potwierdzaj¹cym warunki do osiedlenia siê jest:

1) uchwa³a rady gminy, zawieraj¹ca zobowi¹zanie zapewnienia warunków do osied-
lenia siê przez okres nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy,

2) oœwiadczenie obywatela polskiego, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej maj¹cych siedzibê w Polsce, sporz¹dzone
w formie aktu notarialnego, zawieraj¹ce zobowi¹zanie zapewnienia warunków do
osiedlenia siê przez okres nie krótszy ni¿ 12 miesiêcy,

3) uchwa³a rady powiatu, zobowi¹zuj¹ca starostê do zapewnienia miejsca w domu
pomocy spo³ecznej na terenie powiatu.

W praktyce wiele osób wnioskuj¹cych o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji,
za³¹cza do akt promesy zatrudnienia, wystawione przez osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Promesy te czêsto zawieraj¹ rów-
nie¿ gwarancjê zapewnienia lokalu mieszkalnego.
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Odnosz¹c siê do kwestii zwiêkszenia liczby gmin deklaruj¹cych stworzenie warun-
ków do osiedlenia siê dla repatriantów pragnê poinformowaæ, i¿ przedstawiciele Mini-
sterstwa na bie¿¹co prowadz¹ rozmowy z przedstawicielami jednostek samorz¹du
terytorialnego w tym zakresie. G³ówn¹ przyczyn¹ ograniczonego anga¿owania siê gmin
w akcjê repatriacyjn¹, jest niemo¿noœæ wykorzystania œrodków finansowych pocho-
dz¹cych z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa „Pomoc dla repatriantów”, okreœlonych
w art. 21 ust. 3 ww. ustawy o repatriacji na dofinansowanie zadañ w³asnych gminy.
W opinii Ministra Finansów, dotacja udzielana gminie na podstawie art. 21 ust. 3 usta-
wy o repatriacji, zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 ppkt a) ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.) – sklasyfikowana
jest jako dotacja celowa, czyli przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie
okreœlonych zadañ, w tym zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz bie¿¹cych za-
dañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego.

Zawarty w art. 21 ust. 3 ustawy o repatriacji zapis, ¿e dotacja dla gminy, która zapewni-
³a lokal mieszkalny dla repatrianta, przeznaczona jest na dofinansowanie zadañ
w³asnych gminy nie oznacza, i¿ mo¿e ona przeznaczyæ j¹ na realizacjê dowolnych za-
dañ w³asnych pozostaj¹cych w kompetencji gminy, bez obowi¹zku rozliczenia siê
z tych œrodków. Jednostki samorz¹du terytorialnego realizuj¹ kompetencje w zakresie
decydowania o przeznaczeniu œrodków uzyskanych z bud¿etu pañstwa jedynie w od-
niesieniu do subwencji ogólnej, natomiast o zakresie zadañ jaki ma byæ finansowany
w ramach dotacji decyduje organ, który jej udziela. Zatem, rezerwy celowe mog¹ byæ
przeznaczone wy³¹cznie na cel, na jaki zosta³y utworzone i nie daj¹ mo¿liwoœci finanso-
wania innych zadañ gminy niezwi¹zanych z repatriacj¹. Ponadto, œrodki finansowe
przekazywane gminom na mocy zawartego porozumienia z w³aœciwym wojewod¹,
o którym mowa w art. 21 ust. 1 przedmiotowej ustawy, okreœlaj¹cego m.in. szczegó³o-
wy opis pomocy mieszkaniowej udzielonej repatriantowi oraz tryb kontroli dzia³añ po-
dejmowanych przez gminê i sposób rozliczenia dotacji, stanowi¹ zwrot kosztów, jakie
gmina ponios³a w zwi¹zku z zapewnieniem lokalu na potrzeby repatriacji, a nie dodat-
kowy dochód osi¹gany z tytu³u zaanga¿owania w akcjê repatriacyjn¹.

Pragnê jednoczeœnie dodaæ, i¿ repatrianci przebywaj¹cy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej objêci s¹, jak wszyscy obywatele RP, pe³nym systemem opieki spo³ecz-
nej i zdrowotnej, jak równie¿ uzyskuj¹ prawo do œwiadczeñ emerytalno-rentowych,
jeœli spe³niaj¹ kryteria wiekowe. Natomiast ma³¿onkowie repatriantów, którzy nie po-
siadaj¹ polskiego pochodzenia, uzyskuj¹ zezwolenie na osiedlenie siê, co daje im pra-
wo do podejmowania zatrudnienia bez zgody w³aœciwego miejscowo wojewody, prawo
do korzystania ze œwiadczeñ zdrowotnych i opieki spo³ecznej.

Zró¿nicowanie uprawnieñ pomiêdzy repatriantami a ich ma³¿onkami nieposiada-
j¹cymi pochodzenia polskiego, jest wynikiem posiadanych statusów. Repatriant, jako
obywatel polski korzysta w pe³ni z przys³uguj¹cych mu uprawnieñ, natomiast ma³¿o-
nek nieposiadaj¹cy polskiego pochodzenia, ma status cudzoziemca osiedlonego na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego prawa uregulowane zosta³y w przepisach
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 234,
poz. 1694 z póŸn. zm.).

Obecnie przedstawiciele MSWiA uczestnicz¹ w pracach Miêdzyresortowego Zespo-
³u do spraw Polonii i Polaków za Granic¹ nad projektem nowelizacji ustawy o repatria-
cji. Zakres prac legislacyjnych, zmierzaj¹cych do znowelizowania aktualnych
przepisów bêdzie nastêpstwem analizy dotychczasowego wykonywania przepisów
ustawy. Za³o¿enia do projektu nowelizacji ustawy przedstawione zosta³y podczas spot-
kania grupy problemowej ds. opracowania resortowych czêœci Rz¹dowego Programu
wspó³pracy z Poloni¹ i Polakami za Granic¹ w dniu 13 czerwca 2007 roku.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Rz¹dowy projekt ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej w woje-
wództwie zak³ada daleko id¹ce zmiany w funkcjonowaniu terenowych orga-
nów administracji rz¹dowej. Wœród wielu daleko id¹cych zmian uwagê
zwraca tak¿e zapis o likwidacji delegatur urzêdów wojewódzkich. Zamierze-
nie to, jak wynika z uzasadnienia do projektu, podyktowane jest chêci¹ upro-
szczenia struktur urzêdów wojewódzkich. Wynika ono tak¿e z gruntownej
reformy kompetencyjnej, jaka dokonuje siê w administracji publicznej. Jed-
nym z kluczowych za³o¿eñ reformy jest w³aœnie wprowadzenie zasadniczych
zmian organizacyjnych, polegaj¹cych na przekazaniu czêœci kompetencji wo-
jewodów samorz¹dowi województwa oraz innym wyspecjalizowanym orga-
nom.

W tym miejscu jednak pojawia siê pytanie, czy likwidacja delegatur,
szczególnie w przypadku du¿ych jednostek, jak Wielkopolski Urz¹d Woje-
wódzki albo Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki, nie bêdzie wi¹za³a siê z pogor-
szeniem dostêpnoœci tych podmiotów dla interesantów. Nale¿y bowiem
pamiêtaæ, ¿e na terenowych organach administracji rz¹dowej, jakimi s¹ w³aœ-
nie urzêdy wojewódzkie, nadal spoczywa bardzo wiele kompetencji o istot-
nym znaczeniu dla obywatela. Wymieniæ wypada tutaj przede wszystkim
sprawy paszportowe, sprawy z zakresu wydawania cudzoziemcom zezwo-
leñ na pobyt, osiedlanie siê, zamieszkanie, sprawy z zakresu administracji
architektoniczno-budowlanej. Wiele z wymienionych tu spraw wymaga oso-
bistego stawiennictwa strony postêpowania. Nie bez znaczenia jest te¿ kwe-
stia kontaktów wojewody jako organu nadzoru z jednostkami samorz¹du
terytorialnego i innymi nadzorowanymi podmiotami.

Powy¿szy wywód prowadzi do jeszcze jednej konkluzji. W strukturach
delegatur objêtych zamiarem likwidacji funkcjonuj¹ wydzia³y, których za-
kres zadañ, z punktu widzenia zmian zakresu kompetencji wojewody, nie
ulegnie zmianie. W tej sytuacji projekt ustawy przewiduje zaproponowanie
pracownikom tych komórek nowych warunków pracy lub p³acy na dalszy
okres, w terminie trzech miesiêcy przed dat¹ likwidacji delegatury. Oczywi-
œcie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w opisanej sytuacji, kiedy bez zmian pozostaj¹
zarówno realizowane zadania, jak i obszar w³aœciwoœci miejscowej (z punktu
widzenia danego urzêdu wojewódzkiego nadal bêdzie to obszar ca³ego woje-
wództwa), bez zmian musi pozostaæ równie¿ liczba pracowników merytorycz-
nych realizuj¹cych te zadania. W¹tpliwe jest, aby wszyscy pracownicy
delegatur zechcieli kontynuowaæ pracê w nowych warunkach zwi¹zanych
z koniecznoœci¹ d³ugich i kosztownych dojazdów albo przeprowadzenia siê
do stolicy województwa. Z kolei obsadzenie wakuj¹cych etatów, pomijaj¹c
ju¿ problemy z obsadzaniem stanowisk specjalistycznych w s³u¿bie cywilnej,
wi¹¿e siê z d³ugotrwa³¹ procedur¹ naboru oraz okresem niezbêdnym do przy-
uczenia nowego pracownika.

W zwi¹zku z tym zasadne wydaje siê postawienie pytania, czy podczas
tworzenia projektu ustawy brano pod uwagê opisane kwestie i jakie œrodki
przewidziano na utrzymanie poziomu obs³ugi interesanta oraz na zapobiega-
nie innym niepo¿¹danym zjawiskom, mog¹cym nast¹piæ w wyniku likwidacji
delegatur urzêdów wojewódzkich.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 27 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-866/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Ryszarda Knosali z³o¿onego pod-
czas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie zmian w fun-
kcjonowaniu terenowych organów administracji rz¹dowej w województwie
przewidzianych w projekcie ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej w wojewó-
dztwie, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê podkreœliæ, i¿ dokoñczenie reformy administracji publicznej,
w tym kontynuacja rozpoczêtego w 1989 roku procesu decentralizacji zadañ i finansów
publicznych oraz wzmacniania roli samorz¹dów terytorialnych w kszta³towaniu roz-
woju spo³eczno-gospodarczego pañstwa, stanowi priorytet dzia³añ obecnego Rz¹du
RP. Przygotowywane w ramach dokoñczenia reformy administracji publicznej zmiany,
zmierzaæ bêd¹ do ograniczenia roli wojewodów do reprezentowania Rady Ministrów
w województwie, sprawowania nadzoru ogólnego nad samorz¹dem terytorialnym, wy-
konywania kontroli gospodarowania mieniem pañstwowym w województwie, a tak¿e
pe³nienia funkcji organu odpowiedzialnego za zarz¹dzanie kryzysowe oraz stan po-
rz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa zbiorowego.

Podstawê prawn¹ podejmowanych dzia³añ stanowi uchwa³a Nr 13/2008 Rady Mi-
nistrów z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie dokoñczenia reformy administracji
publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie (M.P. Nr 8, poz. 99), która
wskazuje jako g³ówne zadania:

1) dokoñczenie reformy decentralizacyjnej i uporz¹dkowanie podzia³u kompetencji
miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹;

2) dokoñczenie reformy administracji rz¹dowej, w tym poprawê koordynacji dzia³añ
naczelnych i centralnych organów administracji rz¹dowej;

3) przywrócenie w³aœciwej roli s³u¿by cywilnej i wprowadzenie skutecznych mecha-
nizmów zarz¹dzania kadrami urzêdniczymi.

Zadanie koordynacji prac nad projektami ustaw przygotowywanymi w trybie ww.
uchwa³y Rady Ministrów, powierzone zosta³o ministrowi w³aœciwemu do spraw admi-
nistracji publicznej.

W ramach realizacji zadania dokoñczenia reformy decentralizacyjnej i uporz¹dko-
wania podzia³u kompetencji miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ Rada Mini-
strów przyjê³a projekt ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie
oraz projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji
i podziale zadañ administracji publicznej w województwie (tzw. ustawê kompetencyj-
n¹), które w dniu 2 paŸdziernika 2008 roku zosta³y skierowane do Sejmu RP.

W projekcie ustawy tzw. kompetencyjnej przewiduje siê przekazanie jednostkom sa-
morz¹du województwa zadañ wojewody w zakresie koordynacji dzia³añ wobec komba-
tantów, zmierzaj¹cych do integracji œrodowisk kombatanckich, zadania z zakresu
wydawania zezwoleñ na prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej, zadania z za-
kresu ochrony przyrody, a tak¿e przeciwdzia³ania narkomanii i nadzoru nad prowadze-
niem dzia³alnoœci w zakresie demonta¿u pojazdów wycofanych z eksploatacji. Powy¿szy
projekt ustawy zak³ada równie¿ przekazanie do samorz¹du województwa zadañ doty-
cz¹cych prowadzenia oœrodków doradztwa rolniczego oraz wojewódzkich ochotniczych
hufców pracy. Nale¿y jednak¿e zaznaczyæ, i¿ zakres zadañ przekazanych do samorz¹du
województwa bêdzie znany ostatecznie po uchwaleniu ustawy przez Parlament RP.

W celu uproszczenia struktur administracji rz¹dowej w województwie, a w szcze-
gólnoœci urzêdów wojewódzkich, a tak¿e w zwi¹zku z planowanym w projekcie ustawy
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o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ ad-
ministracji publicznej w województwie przekazaniem czêœci kompetencji wojewodów
samorz¹dowi województwa, z dniem 1 stycznia 2010 roku ulegn¹ likwidacji delegatury
urzêdów wojewódzkich. Dodaæ nale¿y, ¿e ograniczenie zadañ wojewodów wynikaæ bê-
dzie równie¿ z planowanego przekazania czêœci ich kompetencji w zakresie ochrony
œrodowiska i ochrony przyrody – regionalnym dyrektorom ochrony œrodowiska, które
to zmiany od dnia 15 listopada 2008 roku przewiduje projekt ustawy o udziale spo³e-
czeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko.

W projekcie ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie propo-
nuje siê, aby pracowników delegatur urzêdów wojewódzkich w terminie nie póŸniej-
szym ni¿ 3 miesi¹ce przed planowanymi zmianami zawiadomiæ o zmianach, jakie maj¹
nast¹piæ w zakresie ich stosunku pracy. Stosunki pracy z pracownikami wykonuj¹cy-
mi pracê w delegaturach urzêdu wojewódzkiego wygasn¹ w dniu likwidacji delegatury
urzêdu wojewódzkiego, je¿eli w terminie 3 miesiêcy przed jego up³ywem nie zostan¹ im
zaproponowane nowe warunki pracy lub p³acy na dalszy okres albo w razie nieprzyjê-
cia nowych warunków pracy lub p³acy. Natomiast w stosunku do urzêdników s³u¿by
cywilnej bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Rozdzia³u 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006
roku o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z póŸn. zm.). Pracownikom, których
stosunki pracy wygasn¹ przys³ugiwaæ bêd¹ odprawy. Koszty ewentualnych odpraw zo-
stan¹ zrównowa¿one poprzez oszczêdnoœci zwi¹zane z obni¿eniem kosztów utrzyma-
nia nieruchomoœci wykorzystywanych przez delegatury oraz zwi¹zane z redukcj¹
zatrudnienia i obni¿eniem kosztów globalnych wynagrodzeñ pracowników urzêdów
wojewódzkich.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ planowany termin likwidacji delegatur urzêdów wojewódzkich
od dnia 1 stycznia 2010 roku pozwala na prawid³owe i dog³êbne przygotowanie zmian
organizacyjnych, które nast¹pi¹ w strukturze urzêdów wojewódzkich oraz zmian kad-
rowych zmierzaj¹cych do optymalnego wykorzystania pracowników. Zak³ada siê, i¿
likwidacja delegatur urzêdów wojewódzkich przyczyni siê równie¿ do wyeliminowania
przypadków niew³aœciwego rozumienia delegatury, jako organu I instancji, umocni na
terenie województwa pozycjê urzêdu wojewódzkiego, pozwoli na zerwanie z funkcjonu-
j¹cymi wœród spo³eczeñstwa lokalnego stereotypami przynale¿noœci do nieistniej¹cego
ju¿ województwa, a tak¿e u³atwi proces nadzoru i zarz¹dzania nad urzêdami wojewódz-
kimi, warunkuj¹c szybszy obieg dokumentów i informacji (sprawniejsz¹ komunikacjê)
oraz efektywniejsze wykorzystanie pracowników.

Obecnie w 34 delegaturach urzêdów wojewódzkich zatrudnionych jest 1.597 osób,
w tym w korpusie s³u¿by cywilnej: 43 – urzêdników s³u¿by cywilnej oraz 1.465 – pra-
cowników s³u¿by cywilnej (delegatur nie posiadaj¹ Opolski i Œwiêtokrzyski Urz¹d
Wojewódzki).

W 2007 roku centrale urzêdów wyda³y 163.824 decyzje administracyjne, nato-
miast delegatury – 30.702. Dane te wskazuj¹, i¿ w delegaturach urzêdów wojewódz-
kich wydawanych jest znacznie mniej decyzji i postanowieñ ni¿ w centralach urzêdów.

Maj¹c jednak¿e na uwadze zapewnienie w³aœciwego dostêpu obywatela do urzêdów
wojewódzkich, istnieje mo¿liwoœæ utworzenia oddzia³ów wchodz¹cych w sk³ad wydzia-
³ów urzêdu wojewódzkiego zlokalizowanych w niektórych miastach, które s¹ dotych-
czasowymi siedzibami delegatur. Przy czym z uwagi, i¿ zakresy dzia³ania delegatur s¹
zró¿nicowane w poszczególnych województwach – decyzje o utworzeniu takich oddzia-
³ów winny byæ podejmowane przez poszczególnych wojewodów.

W œwietle powy¿szego stwierdziæ nale¿y, i¿ likwidacja delegatur urzêdów wojewódz-
kich jest celowa oraz przyczyni siê do uproszczenia i usprawnienia dzia³ania wojewódz-
kiej administracji rz¹dowej.

Z wyrazami szacunku
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszoœci Narodo-

wych w Polsce „Czeremosz” to organizacja, która od wielu lat prowadzi dzia-
³alnoœæ na rzecz rozwoju kultury narodowej wœród dzieci i m³odzie¿y. Poprzez
swoj¹ pracê rozwija ducha tolerancji i dialogu kultur narodowoœci zamieszku-
j¹cych pó³nocno-wschodni region Polski. Wymiernym efektem dzia³alnoœci
stowarzyszenia jest podniesienie œwiadomoœci spo³ecznoœci lokalnej w za-
kresie tego, ¿e mieszka w regionie wielonarodowoœciowym i wielokulturo-
wym. Inicjatywa XIV Miêdzynarodowego Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych Mniejszoœci Narodowych oraz obchody jubileuszu piêtna-
stolecia Zespo³u Tañca Ludowego „Czeremosz” pod tytu³em „A Czeremosz
p³ynie” to kolejne projekty realizowane przez to stowarzyszenie. Uczestnika-
mi projektów bêd¹ wszyscy chêtni, niezale¿nie od ich to¿samoœci etnicznej,
kulturowej, jêzykowej i religijnej.

Imprezy organizowane przez stowarzyszenie „Czeremosz” ciesz¹ siê
ogromn¹ popularnoœci¹ i du¿ym zainteresowaniem zarówno wœród miesz-
kañców naszego regionu, jak i wœród obywateli krajów oœciennych,
a w szczególnoœci Polonii zamieszka³ej na terenie Litwy, £otwy, Bia³orusi,
Ukrainy i Rosji.

Zwracam siê do Pana Premiera o przychylne spojrzenie na wnioski o do-
tacje, z³o¿one przez stowarzyszenie do kierowanego przez Pana minister-
stwa. Œrodki finansowe, o które wnioskuje „Czeremosz”, s¹ niezbêdne do
realizacji planów artystycznych i statutowej dzia³alnoœci tej organizacji. Wie-
rzê, i¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwoju kulturowego i krzewienia ducha tole-
rancji znajd¹ Pana akceptacjê.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-867/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Marka Konopki z³o¿onego pod-
czas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie wniosku sto-
warzyszenia „Czeremosz” o dotacjê na realizacjê planów artystycznych i statutowej
dzia³alnoœci, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ podzia³ œrodków bud¿etowych przeznaczonych
w 2009 roku na realizacjê zadañ maj¹cych na celu ochronê to¿samoœci kulturowej
mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz zachowanie jêzyka regionalnego dokonany
zostanie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszo-
œciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141,
z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy – minister w³aœciwy do spraw wyznañ
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religijnych oraz mniejszoœci narodowych i etnicznych corocznie og³asza zasady postê-
powania w sprawach dotycz¹cych dotacji. Wykonaniem ww. artyku³u by³o og³oszenie
Informacji o szczegó³owych zasadach postêpowania przy udzielaniu dotacji na realiza-
cjê w 2009 roku zadañ maj¹cych na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿samoœci kul-
turowej mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój jêzyka
regionalnego. Wspomniana Informacja (...) przewiduje, i¿ sposób postêpowania
z wnioskami o udzielenie dotacji okreœlony zosta³ w zarz¹dzeniu Nr 32 Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zasad postêpo-
wania przy udzielaniu dotacji na realizacjê zadañ maj¹cych na celu ochronê, zachowa-
nie i rozwój to¿samoœci kulturowej mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz
zachowanie i rozwój jêzyka regionalnego (Dz. Urz. MSWiA Nr 12, poz. 42).

Zgodnie z § 8–10 ww. zarz¹dzenia, wyboru wniosków proponowanych do realizacji
dokonuje komisja, powo³ywana przez Dyrektora Departamentu Wyznañ Religijnych
oraz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych MSWiA, uwzglêdniaj¹c przes³anki i kryteria
okreœlone w § 9 ust. 1–3 ww. zarz¹dzenia. Wspomniane zasady i kryteria przekazywa-
nia œrodków oraz sama Informacja (...) konsultowane byty z Komisj¹ Wspóln¹ Rz¹du
i Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych, które uzyska³y jej akceptacjê.

Zgodnie z § 8 ww. zarz¹dzenia – Dyrektor Departamentu Wyznañ Religijnych oraz
Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych MSWiA decyzj¹ Nr 2/2008 z dnia 11 sierpnia
2008 roku powo³a³ komisjê do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na realizacjê
w 2009 roku zadañ maj¹cych na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿samoœci kultu-
rowej mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój jêzyka regional-
nego.

Pragnê jednoczeœnie zapewniæ, i¿ ka¿dy ze z³o¿onych wniosków przed skierowa-
niem do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym komisji zostanie wnikliwie oceniony
pod wzglêdem formalno-merytorycznym przez cz³onków komisji, a dotacje przyznane
zostan¹ podmiotom, które spe³ni¹ ww. wymogi.

Z wyrazami szacunku
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z niepokoj¹cymi informacjami dotycz¹cymi likwidacji czêœci

s¹dów rejonowych, jakie ukaza³y siê w mediach – vide „Rzeczpospolita”
z 15 wrzeœnia 2008 r. – oraz zaniepokojeniem spo³ecznym wywo³anym tymi
doniesieniami zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

Czy planowana jest w ci¹gu najbli¿szych lat likwidacja S¹du Rejonowego
w Piszu?

Czy planowane jest ograniczenie dzia³alnoœci S¹du Rejonowego w Piszu?
Które z s¹dów rejonowych dzia³aj¹cych na terenie województwa

warmiñsko-mazurskiego planuje siê zlikwidowaæ?
W zwi¹zku z wag¹ tematu i emocjami, jakie wywo³a³y doniesienia prasowe,

uprzejmie proszê Pana Ministra o piln¹ i wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 21 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., Nr BPS/DSK-043-868/08, przy

którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora Marka Konopki w sprawie likwi-
dacji czêœci s¹dów rejonowych, uprzejmie informujê.

Zagwarantowanie obywatelom realizacji konstytucyjnego prawa do s¹du, a wiêc
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœciwy s¹d, to priorytet pañ-
stwa prawa. Dla osi¹gniêcia tego celu, w Ministerstwie Sprawiedliwoœci trwaj¹ prace
miêdzy innymi w kierunku racjonalizacji i uelastycznienia struktury organizacyjnej
s¹dów powszechnych.

Z zebranych danych wynika, ¿e w s¹downictwie powszechnym wystêpuj¹ znaczne
ró¿nice w zakresie wielkoœci poszczególnych apelacji, okrêgów i s¹dów, przy czym nie
tyle pod wzglêdem obszarów ich w³aœciwoœci, co liczby wp³ywaj¹cych spraw, a tym sa-
mym wielkoœci struktur organizacyjnych, obci¹¿enia sêdziów i etatyzacji.

Ponadto analiza wp³ywu, za³atwienia i pozosta³oœci spraw wskazuje, i¿ w s¹dach
wystêpuje strukturalna zaleg³oœæ, rzutuj¹ca negatywnie na ocenê funkcjonowania
s¹downictwa powszechnego. Dlatego te¿ w interesie wymiaru sprawiedliwoœci le¿y jak
najszybsza likwidacja tej zaleg³oœci przy wykorzystaniu istniej¹cych nak³adów.

Jednym z kierunków koniecznych prac Ministerstwa Sprawiedliwoœci jest ocena
wp³ywu uproszczenia struktur organizacyjnych s¹dów powszechnych na sprawnoœæ
postêpowania.
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W ramach tego wnikliwej analizie poddawane s¹ nastêpuj¹ce uwarunkowania: ob-
szar w³aœciwoœci s¹du, liczba wp³ywaj¹cych spraw, limity etatów we wszystkich gru-
pach zatrudnienia, stan obci¹¿enia prac¹ sêdziów (w zakresie w³aœciwego
rozmieszczenia kadry), warunki komunikacyjne (pod k¹tem mo¿liwoœci dojazdu stron
do s¹du), warunki lokalowe s¹du (powierzchnia, liczba sal rozpraw), miejsce zamiesz-
kania pracowników s¹du we wszystkich grupach zatrudnienia (w zakresie ewentual-
nych utrudnieñ zwi¹zanych z dojazdem do pracy), odleg³oœci miêdzy poszczególnymi
s¹dami, w tym miejscowoœciami znajduj¹cymi siê w obszarach ich w³aœciwoœci (m.in.
pod k¹tem ewentualnych utrudnieñ zwi¹zanych z dojazdem do s¹du w sprawach od-
wo³awczych).

Minister Sprawiedliwoœci nie podejmowa³ dotychczas ¿adnych decyzji w zakresie
wprowadzenia konkretnych zmian organizacyjnych w s¹downictwie powszechnym.
Ostateczne kierunki reform poddane zostan¹ konsultacjom z zainteresowanymi œro-
dowiskami.

Z powa¿aniem
Jacek Czaja
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, które polska reprezentacja zakoñczy³a
dorobkiem dziesiêciu medali, daj¹ podstawy do g³êbokich przemyœleñ i wy-
ci¹gniêcia wniosków w sferze organizacji przygotowañ do tej najwa¿niejszej
na œwiecie sportowej wyprawy. Musimy analizowaæ wyniki tych pañstw, któ-
re, jak na przyk³ad Wielka Brytania, znacz¹co poprawi³y swój dorobek meda-
lowy. Tamten system szkolenia i przygotowania zawodników, który okaza³
siê w praktyce skuteczny, sk³ania mnie do z³o¿enia wniosku do Pana Mini-
stra o wybranie miejsc w Polsce, które bêd¹ pe³niæ funkcje centralnych oœrod-
ków przygotowañ zawodników do imprez sportowych o najwy¿szej randze –
olimpiad, mistrzostw œwiata czy Europy.

Jedyny polski medal w zapasach zdoby³a Agnieszka Wieszczek, zawodni-
czka mieszkaj¹ca w £odzi, a trenuj¹ca w Zgierzu. W oparciu o jej dorobek
oraz dorobek wielu innych zapaœniczek – proponujê utworzenie w £odzi
i Zgierzu centralnego oœrodka przygotowañ sportowych w zapasach kobiet.

Wniosek swój uzasadniam dodatkowo tym, ¿e:
— wstêpne zainteresowanie wspieraniem tej inicjatywy, tak¿e finanso-

wo, wyrazi³y w³adze samorz¹dowe sejmiku województwa i miasta Zgierz;
— w £odzi i Zgierzu istnieje silne zaplecze trenerskie w przypadku tej dy-

scypliny sportu, z trenerem kadry narodowej zapasów kobiet, panem Maria-
nem Filipowiczem w³¹cznie;

— jest bardzo liczna grupa utalentowanych kobiet, a¿ trzy zawodniczki
z tego terenu zdoby³y tytu³y mistrzyñ Polski: Roksana Zasina (waga 51 kg),
Anna Zwirydowska (waga 55 kg) i Agnieszka Wieszczek (waga 72 kg).

Bior¹c to wszystko pod uwagê, proszê Pana Ministra o wsparcie inicjaty-
wy utworzenia takiego oœrodka jako placówki wspó³finansowanej przez mi-
nisterstwo sportu.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z³o¿onym pod-

czas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. przekazanym pismem
z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. (sygn. BPS-DSK-043-969/08), uprzejmie informujê, co na-
stêpuje.

Aktualnie Ministerstwo Sportu i Turystyki poza szkoleniem centralnym kadry na-
rodowej dofinansowuje nastêpuj¹ce formy szkolenia w zapasach poprzez:

— Szko³ê Mistrzostwa Sportowego w Che³mie – styl klasyczny i zapasy kobiet.
— Szko³ê Mistrzostwa Sportowego w Radomiu – styl klasyczny.
— Szko³ê Mistrzostwa Sportowego w Kraœniku – styl wolny i zapasy kobiet.
— Oœrodek Szkolenia Sportu M³odzie¿owego w Czarnym Borze – zapasy kobiet.
— Oœrodek Szkolenia Sportu M³odzie¿owego w Krotoszynie – styl wolny.
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— Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Warszawie – styl wolny, styl kla-
syczny, zapasy kobiet.

W Departamencie Sportu Kwalifikowanego i M³odzie¿owego z³o¿one s¹ dokumenty
na powo³anie OSSM Racibórz – styl wolny i styl klasyczny oraz OSSM Warszawa – styl
wolny i zapasy kobiet.

Ww. wykaz szkó³ i oœrodków szkolenia sportowego w zapasach dowodzi, ¿e doœæ
du¿a grupa m³odzie¿y zainteresowana uprawianiem zapasów objêta jest fachow¹ opie-
k¹ trenersk¹.

Inicjatywa uruchamiania nowych oœrodków musi wychodziæ z Polskiego Zwi¹zku
Zapaœniczego i byæ poparta odpowiedni¹ dokumentacj¹ potwierdzaj¹c¹ zasadnoœæ wy-
boru lokalizacji.

Z powa¿aniem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Jestem zatroskany sytuacj¹ pracowników w £ódzkich Zak³adach Ener-
getycznych – £ZE Teren i £ZE Miasto, którzy nie mog¹ wymieniæ akcji swojej
macierzystej spó³ki na akcje Polskiej Grupy Energetycznej, w sk³ad której
wszed³ ich pracodawca. Na mocy ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o zasa-
dach nabywania od Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji spó³ek
sektora energetycznego pracownicy otrzymali to prawo po uprzednim naby-
ciu – jednak¿e tylko do 18 listopada 2007 r. – akcji pracowniczych swojej ma-
cierzystej spó³ki. Niefortunnie, przepisy przed³u¿aj¹ce termin nabycia akcji
pracowniczych i niewykluczaj¹ce osób uprawnionych do ich nabycia mimo
up³ywu terminu znalaz³y siê w nowelizowanej ustawie kominowej zaweto-
wanej przez prezydenta RP. Pracownicy spó³ek energetycznych czekaj¹ na
decyzjê Sejmu w sprawie odrzucenia weta prezydenta. Istnieje jednak oba-
wa, ¿e weto to nie zostanie odrzucone iw zwi¹zku z tym pracownicy, którzy
nabyli po dniu 18 listopada 2007 r. akcje spó³ek macierzystych, nie bêd¹
mogli nabyæ prawa do objêcia akcji koncernu energetycznego.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o szybkie podjêcie prac
nad nowelizacj¹ ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o zasadach nabywania od
Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji spó³ek sektora energetycznego
i umo¿liwienie pracownikom sektora energetycznego objêcia akcji koncernu
energetycznego. Miejmy na uwadze dobro ponad dziesiêciu tysiêcy pracowni-
ków £ódzkich Zak³adów Energetycznych i innych zak³adów wchodz¹cych
w sk³ad grupy PGE. Moim zdaniem, ewentualne odrzucenie weta prezydenta
do ustawy kominowej nie stoi na przeszkodzie podjêciu prac legislacyjnych,
gdy¿ w takiej sytuacji prace te bêdzie mo¿na przerwaæ.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.21

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, z³o¿one
podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. uprzejmie wyjaœniam, co
nastêpuje.

Podzielam stanowisko Pana Senatora wyra¿one w oœwiadczeniu, odnosz¹ce siê do
sytuacji pracowników sektora elektroenergetycznego, niemog¹cych dokonaæ zamiany
akcji spó³ek konsolidowanych na spó³ki konsoliduj¹ce. Jak wiadomo Panu Senatorowi
nowelizacja ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Pañ-
stwa akcji w procesie konsolidacji spó³ek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z dnia
18 paŸdziernika 2007 r.) zosta³a zawetowana przez Prezydenta RP. Obecnie Minister-
stwo Skarbu Pañstwa oczekuje na decyzje Parlamentu w kwestii ewentualnego odrzu-
cenia weta prezydenckiego.

W przypadku odrzucenia weta Prezydenta przez Sejm, wejd¹ w ¿ycie regulacje objê-
te Ustaw¹ o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach
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nabywania od Skarbu Pañstwa akcji w procesie konsolidacji spó³ek sektora elektroe-
nergetycznego, a tym samym przeszkody prawne w realizacji prawa uprawnionych
osób do zamiany akcji zostan¹ usuniête.

W innym przypadku, bez zbêdnej zw³oki podjêta zostanie ponownie inicjatywa le-
gislacyjna w zakresie nowelizacji przedmiotowej ustawy oraz aktów wykonawczych.

MINISTER SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
W nawi¹zaniu do prowadzonej korespondencji w sprawie Instytutu Barwni-

ków i Produktów Organicznych w £odzi i Zgierzu, zwracam siê z proœb¹
o informacjê dotycz¹c¹ planów wobec tej placówki.

W zwi¹zku z uruchomieniem programu restrukturyzacji jednostek
badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra gospodarki, od maja
2007 r. przygotowywano i zrealizowano konsolidacjê Instytutu Barwników
i Produktów, Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem”
w Toruniu oraz Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Wi-
nylowych w Oœwiêcimiu, które zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra gospo-
darki z 3 paŸdziernika 2007 r. – DzU Nr 196 poz. 1418 – od 1 stycznia 2008 r.
dzia³aj¹ jako jedna jednostka o nazwie Instytut In¿ynierii Materia³ów Polime-
rowych i Barwników w Toruniu.

Niestety, zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracowników
IBiPO, nie tylko nie zosta³y spe³nione nasze nadzieje, ale widaæ, ¿e dzia³ania
obecnego kierownictwa stanowi¹ zagro¿enie dla potencja³u badawczego,
który uda³o siê zgromadziæ w £odzi i Zgierzu.

Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu (IBiPO) wraz
z oddzia³em w £odzi ma za sob¹ blisko szeœædziesiêcioletni¹ historiê dzia³a-
nia w samodzielnej strukturze, a poprzez posiadane zasoby informacji technicz-
nych stanowi o historii polskich barwników, które w aglomeracji ³ódzkiej,
w konkurencji do niemieckich, rozpoczyna³y swoj¹ œwiatow¹ ekspansjê
w pocz¹tkach XX wieku. Siedzib¹ IBiPO jest Zgierz, ale poprzez oddzia³ przy
ulicy Sienkiewicza 55, Instytut operuje tak¿e w £odzi.

Globalizacja gospodarki, wolny rynek, restrykcje ekologiczne, wzrost cen
noœników energii przy braku barier jakoœciowych wywo³a³y ekspansjê tanich
barwników azjatyckich i wygaszenie produkcji barwników krajowych. Go-
spodarka rynkowa zmieni³a diametralnie strukturê rynku, zwiêkszaj¹c na
nim udzia³ barwników specjalnych i pigmentów, a obni¿aj¹c zapotrzebowa-
nie na proste barwniki tekstylne.

W oparciu o analizê SWOT przeprowadzono drastyczn¹ restrukturyzacjê
dzia³alnoœci Instytutu, dostosowuj¹c j¹ do wieloletniej prognozy uwarunko-
wañ otoczenia, w którym firma funkcjonuje.

Dzia³ania IBiPO stanowi³y kontynuacjê poprzedniej misji, polegaj¹cej na
bliskiej wspó³pracy z rynkiem, nad¹¿aniem za postêpem technicznym, anali-
z¹ ograniczeñ i zakazów w obszarze substancji i preparatów chemicznych,
na przyk³ad wprowadzanie zamienników aplikacyjnych i chemicznych
w miejsce zwi¹zków zakazanych. Opracowywanie metod identyfikacji i ana-
lizy zawartoœci chemikaliów wymienianych na listach negatywnych oraz ich
akredytacja w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) jest istotn¹ czêœci¹ dzia³al-
noœci Instytutu. Z misji IBiPO wynikaæ mog¹ tematy badawcze dotycz¹ce
opracowywania technologii nowych produktów chemicznych oraz polityki
jakoœci laboratorium akredytowanego w PCA.

Realizacja wymienionych misji spowodowa³a, ¿e w ramach dzia³alnoœci
placówka sprzedawa³a swoj¹ wiedzê, rozk³adaj¹c j¹ równomiernie na sferê
produkcyjn¹, badawcz¹ czy us³ugow¹. Instytut realizowa³ swoj¹ misjê
w oparciu o istniej¹ce uwarunkowania, w których maj¹c nieŸle wyposa¿ony
zak³ad doœwiadczalny, realizowa³ projekty badawcze – celowe, które owoco-
wa³y uruchomieniem nowych wyrobów chemii ma³otona¿owej. Dziêki du¿ej
liczbie wdro¿eñ i ich efektów bez wiêkszych problemów uzyskiwa³ w rankin-
gu jednostek badawczych pozycjê w grupie drugiej, co zapewnia³o dostêp do
subwencji dla nauki.

Pozytywnym zjawiskiem okaza³a siê konsolidacja systemu kontroli obro-
tu chemikaliami wzorowanego na procedurach Unii Europejskiej, co zmusi³o
polskich przedsiêbiorców operuj¹cych na rynku chemikaliów do zlecania sze-
regu badañ analitycznych, wykonywanych w systemie oceny zgodnoœci,
w laboratoriach akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji. Dodatko-
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wo, aby spe³niæ wymogi wprowadzania chemikaliów do obrotu towarowego,
przedsiêbiorcy zostali zobligowani do wype³niania szeregu dokumentów reje-
stracyjnych, udzielania informacji o bezpieczeñstwie substancji i preparatów
chemicznych i w³aœciwego ich etykietowania. Te okolicznoœci wygenerowa³y
wzrost liczby zleceñ dla Laboratorium Procesów i Ochrony Œrodowiska oraz
umo¿liwi³y wygranie konkursu na grant dofinansowuj¹cy centrum doradcze
dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw bran¿y chemicznej województwa ³ódz-
kiego. Dziêki temu jeszcze bardziej zacieœniono wspó³pracê z przedsiêbiorca-
mi i ekspertami krajowymi w dziedzinie wdra¿ania europejskiego systemu
kontroli rejestracji chemikaliów REACH.

IBiPO dysponuje aparatur¹ do pomiaru barwy i zespo³em ekspertów, któ-
ry od kilkudziesiêciu lat operuje w sferze barwometrii cywilnej i wojskowej,
stanowi¹c jedyny tak wyspecjalizowany zespó³ w kraju. Instytut dzia³a
w sferze cywilnej – poprzez pomiary materia³ów ³atwopostrzegalnych, gdzie
zgodnoœæ z norm¹ decyduje o ich przydatnoœci (kamizelki ratunkowe s³u¿b
drogowych, taœmy ostrzegaj¹ce itd.) – oraz militarnej w zakresie oceny syste-
mów maskowania. Szczególnie w ostatnim okresie intensywnie wspó³pracu-
je z wojskowymi jednostkami certyfikuj¹cymi pokrycia sprzêtu wojskowego
w zakresie zgodnoœci z normami NATO, tak zwane standingi.

IBiPO kontynuowa³ dotychczasow¹ wspó³pracê z jednostkami badaw-
czymi szkó³ wy¿szych, sieci doskona³oœci i platformami technologicznymi,
gdzie tylko Instytut móg³ rozwi¹zywaæ zagadnienia barwienia w sposób nau-
kowy. Kontakty z placówkami zagranicznymi rozwija zarówno w aspekcie
badawczym, jak i komercyjnym (custom chemicals) poprzez wczeœniej na-
wi¹zane kontakty. IBiPO zamierza wykorzystaæ powodzenie grantu z regio-
nalnego programu na utworzenie centrum konsultacyjnego dla MŒP. Bêdzie
ono kontynuowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ na zasadach komercyjnych, organizu-
j¹c odp³atne szkolenia, konferencje i warsztaty, a jednoczeœnie zapewnia³o
dobre referencje przy starcie w konkursach o granty regionalne.

Nieco obok podstawowych kierunków badañ IBiPO dzia³a w obszarze
barwników i komponentów funkcjonalnych do ró¿nych zastosowañ tam,
gdzie jest jedynym specjalist¹ w kraju – preparaty do maskowania, amidofi-
le, butyryloghityna, fluoroscenty, pochodne rodaminy, safraniny, markery do
paliw, barwniki kosmetyczne, laki.

Osi¹gaj¹c wzglêdn¹ równowagê ekonomiczn¹, w³adze IBiPO dostrzega³y
istniej¹ce bariery rozwoju, co objawia³o siê rosn¹cymi przychodami finanso-
wymi przy oscyluj¹cymi oko³o zera wynikami finansowymi. Nie maj¹c pew-
noœci zwrotu nak³adów, nie inwestowano, ograniczaj¹c siê do tak zwanych
inwestycji wymuszonych – remonty, ocieplenia, generator pary po wypowie-
dzeniu dostaw przez producenta. Od 2006 r. pojawi³y siê symptomy istot-
nych zmian w otoczeniu nauki. Ma³e JBR przesta³y byæ ulubieñcami, bo
zbli¿a³y siê fundusze europejskie, gdzie miliony euro na badania to niemal
standard, a jednoczeœnie dwieœcie JBR w nadzorze ministra gospodarki k³u³o
w oczy. W roku 2007 presja restrukturyzacyjna, pod jak¹ znalaz³y siê JBR,
zgodnie z doktryn¹ ówczesnej w³adzy, przybra³a kszta³t nakazowy. Zdecy-
dowane dzia³ania organu za³o¿ycielskiego w doprowadzeniu do zmniejsze-
nia liczby JBR, poprzez wykorzystanie wczeœniej przygotowanych
programów i wskazaniem ka¿demu dalszej drogi, wymaga³y powa¿nej oce-
ny, aby IBiPO znalaz³ swoje miejsce w tocz¹cej siê lawinie decyzji restruktu-
ryzacyjnych.

Z analizy koszyków, na jakie podzielono JBR, ustanowionych przez urzêdni-
ków do spraw restrukturyzacji, wynika³o, ¿e postawiono na du¿e jednostki
badawcze o stabilnej sytuacji ekonomicznej, mog¹ce konsumowaæ subwencje
na wielkie programy badawcze. Dla ma³ych JBR, a takim by³o IBiPO, nast¹pi³
czas wyboru pomiêdzy komercjalizacj¹, konsolidacj¹ i likwidacj¹.

Dotychczasowe uwarunkowania zapewnia³y zrównowa¿ony bud¿et
sk³adaj¹cy siê z oko³o 30% przychodów z produkcji, 30% przychodów z ba-
dañ, 30% z us³ug badawczych. Pozosta³e przychody pochodzi³y z najmu po-
mieszczeñ, czasem ze sprzeda¿y maj¹tku. Koszty s¹ zdominowane przez
p³ace, stanowi¹ce blisko 60%, oraz energiê, siêgaj¹ce 12%. Odpis amortyza-
cyjny w wysokoœci oko³o 200 tysiêcy PLN rocznie wyznacza³ poziom zysku,
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jaki nale¿a³oby osi¹gaæ, aby spe³niaæ kryteria rozwoju, oraz okreœla³ poziom
strat, aby podlegaæ regu³om upadku. W rankingu jednostek badawczych
IBiPO uzyskiwa³ regularnie drug¹ kategoriê dziêki stosunkowo du¿ej liczbie
wdro¿eñ przypadaj¹cych na pracownika badawczego. Skutkowa³o to dota-
cj¹ statutow¹ na poziomie 0,6 mln PLN, co oznacza³o na ogó³ oko³o 20% przy-
chodów.

Odrzucaj¹c œcie¿kê komercjalizacji, uwzglêdniono obowi¹zuj¹cy wów-
czas stan prawny, który wskazywa³ na brak preferencji w pozyskiwaniu
subwencji na badania dla jednostek skomercjalizowanych, dla których usta-
lono wyœrubowane – ponad 50% – normy udzia³u przychodów z prac badaw-
czych, aby ubiega³y siê o status JBR.

Bior¹c pod uwagê wspomniane uwarunkowania, Instytut podtrzymuje
wolê konsolidacji z innymi jednostkami.

W zwi¹zku z uruchomieniem programu restrukturyzacji jednostek
badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra gospodarki od maja
2007 r. przygotowywano konsolidacjê Instytutu Barwników i Produktów Or-
ganicznych w Zgierzu, wraz z oddzia³em w £odzi, Instytutu Przemys³u Gumo-
wego „Stomil” w Piastowie, Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
„Metalchem” w Toruniu oraz Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków
i Tworzyw Winylowych w Oœwiêcimiu, które zgodnie z rozporz¹dzeniem mini-
stra gospodarki od 1 stycznia 2008 r. dzia³aj¹ jako jedna jednostka o nazwie:
Instytut In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Dyrektorzy konsolidowanych jednostek forsowali w³¹czenie swoich
jednostek do Metalchemu w Toruniu, poniewa¿ uznali to za zasadniczy waru-
nek szybkiego dojœcia skonsolidowanej jednostki do statusu pañstwowego
instytutu badawczego. Przewodnictwo przypad³o z mocy prawa, jako dyrek-
torowi jednostki w³¹czaj¹cej, dyrektorowi Go³êbiewskiemu z Torunia. Stosowne
materia³y uzasadniaj¹ce celowoœæ konsolidacji przed³o¿ono ministrowi
gospodarki w styczniu 2007.

Prowadzenie tak skomplikowanej operacji, jak integracja kilku instytu-
tów badawczych, wymaga lidera, który nieformalnie negocjuje szczegó³y
konsolidacji wewn¹trz planowanej struktury, a przede wszystkim wymusza
okreœlone zobowi¹zania wsparcia procesu ze strony organu za³o¿ycielskiego
oraz dysponentów subwencji dla nauki. Na prze³omie lat 2006/2007 dokona-
no niezbêdnych ustaleñ. Niestety, po formalnym dopiêciu warunków konsoli-
dacji nast¹pi³a prawie roczna przerwa w wymienionych dzia³aniach
nieformalnych.

W 2007 r. IBiPO straci³ wielk¹ szansê uzyskania mocnej pozycji w wyœci-
gu do funduszy europejskich, bo nie by³o silnie zmotywowanego, posiada-
j¹cego stosowne uprawnienia lidera konsolidacji, który móg³by przedstawiæ
wizjê odpowiedniej rangi programu badawczego, wymusiæ i wyegzekwowaæ
okreœlone dzia³ania i decyzje. Je¿eli do tego dodaæ perturbacje z wyborem no-
wego lidera, zawirowania wokó³ stanowiska g³ównego ksiêgowego, torpedo-
wanie wspó³pracy z rad¹ dyrektorów, to mo¿na zrozumieæ obawy o przysz³e
losy konsolidowanej jednostki.

Czas, który up³yn¹³, oznacza³ istotne zmiany w otoczeniu i jednostkach
w³¹czanych, które spowodowa³y ca³kowit¹ zmianê przebiegu konsolidacji,
która z opcji rozwoju sta³a siê likwidacj¹. Niemniej, pomimo zmarnowanych
szans roku 2008, istnia³a mo¿liwoœæ realizacji wczeœniej ustalonego planu,
w którym dyrektor naczelny wspomagany przez radê naukow¹ i radê dyrek-
torów oddzia³ów integruje dzia³ania wokó³ wspólnych tematów badawczych
w obszarze szeroko rozumianych s³u¿b pañstwowych, wdra¿aj¹cych w ¿ycie
przepisy unijne dotycz¹ce kontroli chemikaliów oraz realizuj¹cych prioryteto-
we kierunki badawcze wskazane w wieloletnich programach badawczych
Unii. Niestety, nie tylko, ¿e nie zosta³y spe³nione nadzieje, ale widaæ jasno, ¿e
obecne kierownictwo realizuje strategiê likwidacyjn¹, co stanowi zagro¿enie
dla potencja³u badawczego, jaki uda³o siê zgromadziæ w £odzi i Zgierzu.

Administracja toruñska zdominowa³a proces konsolidacji, odcinaj¹c od
decyzji oddzia³y zamiejscowe. Plan pierwotny by³ taki, ¿e decydowaæ mia³
oczywiœcie dyrektor, ale w œcis³ej wspó³pracy z tak zwan¹ rad¹ dyrektorów
oddzia³ów, przez co obieg decyzyjny i informacyjny pomiêdzy central¹ a tere-
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nem by³by zachowany. Niestety, wszelkie symptomy i fakty wskazuj¹, ¿e
obecny plan dzia³ania jest typow¹ procedur¹ likwidacyjn¹ polegaj¹c¹ na
skonsumowaniu „przystawek” zamiejscowych i sprzeda¿y ich maj¹tku oraz
przejêcia ich tematyki, miejsc pracy i dorobku przez stary uk³ad
toruñsko-gliwicki. Po dyskusji w gronie kierownictwa Instytutu Barwników,
cz³onków dawnej rady naukowej i przedstawicieli zwi¹zków zawodowych
w³adze IBiPO dosz³y do wniosku, ¿e maj¹ do czynienia z procesem likwidacji,
a nie rozwoju, w którym narzucono im rolê zanikaj¹cej jednostki badawczej,
której tematykê przejmie oddzia³ w Gliwicach. W³adze IBiPO nie chc¹ dopu-
œciæ do wyprowadzenia miejsc pracy, dorobku i presti¿u – który placówka ma
w s³u¿bach publicznych zwi¹zanych z kontrol¹ chemikaliów – do Torunia
i Gliwic. Próby osi¹gniêcia konsensusu i przekonania dyrektora do rozstania
siê w pokoju pozosta³y bez odpowiedzi.

Dlatego w³adze IBiPO chc¹ zmusiæ obecne kierownictwo Instytutu In¿y-
nierii Materia³ów Polimerowych i Barwników do z³o¿enia wniosku do ministra
gospodarki o podzia³ Instytutu In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwni-
ków w Toruniu poprzez wydzielenie z niego oddzia³u zamiejscowego w Zgie-
rzu oraz w³¹czenie go do Instytutu Przemys³u Skórzanego w £odzi
z utworzeniem nowej jednostki o nazwie Instytut Przemys³u Skórzanego
i Barwników w £odzi.

Dok³adnie analizuj¹c historiê tej reorganizacji, gor¹co popieram utworze-
nie Instytutu Przemys³u Skórzanego i Barwników w £odzi i Zgierzu
i o poparcie tej inicjatywy proszê Pana Premiera.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 12.11.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Krzysztofa Kwiat-
kowskiego na 18. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. dotycz¹cego pla-
nów Ministerstwa Gospodarki wobec by³ego Instytutu Barwników i Produktów
Organicznych w Zgierzu oraz w uzupe³nieniu odpowiedzi z dnia 13.10.2008 r. (znak:
DNP-I-073-6-StS/08/L.dz. 211M) uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z ustaw¹ o jedno-
stkach badawczo-rozwojowych dyrektor kieruje jednostk¹ (w szczególnoœci ustala pla-
ny jej dzia³alnoœci) oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotycz¹cych
jednostki badawczo-rozwojowej, z wyj¹tkiem nale¿¹cych do zakresu dzia³ania rady na-
ukowej.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Instytutu In¿ynierii Materia³ów Polimero-
wych i Barwników, w sk³ad którego wchodzi – jako Oddzia³ – Instytut Barwników i Pro-
duktów Organicznych w Zgierzu, wynika, ¿e prowadzone s¹ dzia³ania
restrukturyzacyjne, w tym w obszarze gospodarowania maj¹tkiem jednostki. W odnie-
sieniu do planów wobec Oddzia³u w Zgierzu Dyrektor zamierza zwiêkszyæ œrodki mate-
rialne na jego rozwój. Plany restrukturyzacyjne Dyrektora pozytywnie zaopiniowa³a
Rada Naukowa jednostki.
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Propozycje Dyrektora Oddzia³u w Zgierzu dotycz¹ce podzia³u Instytutu In¿ynierii
Materia³ów Polimerowych i Barwników, poprzez wydzielenie Oddzia³u w Zgierzu i jego
przy³¹czenie do Instytutu Przemys³u Skórzanego w £odzi nale¿y uznaæ w obecnych wa-
runkach za nieuzasadnione. Konsolidacja jednostek mia³a miejsce 1 stycznia 2008 r.
i trudno po zaledwie kilku miesi¹cach przes¹dzaæ, ¿e nie przynosi ona oczekiwanych
rezultatów. Nale¿y przypomnieæ, ¿e konsolidacja dokona³a siê przy pozytywnych opi-
niach organów by³ego Instytutu Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu.

Informujê Pana Senatora, ¿e Ministerstwo Gospodarki monitoruje na bie¿¹co sy-
tuacjê ekonomiczn¹ jednostek badawczo-rozwojowych, w tym efekty restrukturyzacji.

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do przewodnicz¹cego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia Piotra Gryzy

£ódzki Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zg³asza³ po-
trzebê wybudowania nowego wjazdu do siedziby, od ulicy Wydawniczej,
i wymiany nawierzchni na dzia³kach 17/13, 17/19 i 17/20. To zadanie in-
westycyjne zosta³o zapisane w planie inwestycyjnym oddzia³u na rok 2008
w pozycji A3.

Plan inwestycyjny zatwierdzany jest przez radê funduszu, która z uwagi
na niepewnoœæ legislacyjn¹ co do losów NFZ zatwierdzi³a tylko bardzo pilne
pozycje planu inwestycyjnego, nie uwzglêdniaj¹c budowy wjazdu i wymiany
nawierzchni na dzia³kach.

Koniecznoœæ wykonania tej inwestycji wynika z faktu, i¿ dotychczas
wjazd odbywa siê z drogi krajowej o bardzo du¿ym natê¿eniu ruchu i w za³o-
¿eniu jest to tylko droga ewakuacyjna. W tym miejscu wielokrotnie dochodzi-
³o do niebezpiecznych kolizji z udzia³em pieszych i samochodów.

Wymiana nawierzchni spowoduje przywrócenie funkcji u¿ytkowych tere-
nu, którego obecny stan równie¿ stanowi zagro¿enie i znacznie utrudnia po-
ruszanie siê interesantom oraz pracownikom oddzia³u. Dzia³ania te podnios¹
bezpieczeñstwo komunikacyjne na terenie oddzia³u i w najbli¿szym jego oto-
czeniu.

Zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci realizacji tej inwestycji.

Krzysztof Kwiatkowski

Stanowisko

Warszawa, 14 listopada 2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma znak: BPS/DSK-043-872/08 z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.

w sprawie oœwiadczenia senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z³o¿onego podczas
18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., dotycz¹cego wydatku inwesty-
cyjnego w £ódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ w zakresie budowy nowego wjazdu do
siedziby, uprzejmie informujê, ¿e pismo to wraz z oœwiadczeniem zosta³o przedstawio-
ne Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2008 r.

Po zapoznaniu siê z dodatkowymi informacjami zawartymi w tym oœwiadczeniu
oraz uzupe³niaj¹cymi informacjami Prezesa NFZ, Rada postanowi³a ponownie przea-
nalizowaæ sprawê – po otrzymaniu stosownego wniosku Prezesa NFZ. O stanowisku
Rady poinformujê Pana Marsza³ka w odrêbnym piœmie.

Z powa¿aniem
PRZEWODNICZ¥CY RADY
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA
Piotr Gryza
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OdpowiedŸ

Warszawa, 28 stycznia 2009 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w œlad za pismem znak: NFZ/CF/BRF/MS/2008/0001/001l/W/20130 z dnia

14 listopada 2008 r. w sprawie oœwiadczenia senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z³o-
¿onego podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., dotycz¹cego
wydatku inwestycyjnego w £ódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ w zakresie budowy
nowego wjazdu do siedziby, uprzejmie informujê, ¿e Rada Narodowego Funduszu
Zdrowia na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2009 r. ponownie przeanalizowa³a powy¿-
sz¹ sprawê.

Rada funduszu po rozpatrzeniu wniosku Prezesa NFZ wniesionego w dniu 8 stycz-
ni 2009 r. oraz bior¹c pod uwagê miêdzy innymi informacje zawarte w oœwiadczeniu
Pana Senatora, uwzglêdni³a w rzeczowym planie wydatków inwestycyjnych NFZ na
2009 r. wydatek inwestycyjny w £ódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ w zakresie bu-
dowy nowego wjazdu do siedziby.

Rada NFZ w dniu 15 stycznia 2009 r. podjê³a uchwa³ê Nr 3/2009/I zmieniaj¹c¹
uchwa³ê w sprawie przyjêcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ na
2009 r.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
PRZEWODNICZ¥CEGO RADY
NARODOWEGO FUNDUSZU
ZDROWIA
Dyrektor
Biura Rady Funduszu
Narodowego Funduszu Zdrowia
Ma³gorzata Szewczyk
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z petycj¹, któr¹ otrzyma³em od zrzeszenia podmiotów prowa-

dz¹cych na rzecz pañstwa parkingi strze¿one w trybie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym, nasuwaj¹ mi siê pewne pytania. Podmioty te uwa¿aj¹, ¿e
organy administracji publicznej nie przestrzegaj¹ postanowieñ przytoczonej
ustawy oraz rozporz¹dzenia wykonawczego MSWiA w sprawie usuwania
pojazdów. W zwi¹zku z tym wystêpujemy do ministra spraw wewnêtrznych
i administracji o interpretacjê wydanego przez MSWiA rozporz¹dzenia wyko-
nawczego z dnia 16 paŸdziernika 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów,
w tym w szczególnoœci o wyk³adniê nastêpuj¹cych kwestii.

Czy uiszczenie op³at ustalonych uchwa³¹ odpowiedniej rady powiatu sta-
nowi niezbêdny i konieczny warunek do uzyskania zezwolenia na odbiór
przez naczelnika urzêdu skarbowego, reprezentuj¹cego Skarb Pañstwa,
przechowywanych na parkingu strze¿onym pojazdów uprzednio usuniêtych
z drogi publicznej w trybie ustawy – Prawo o ruchu drogowym?

Czy naczelnik urzêdu skarbowego, reprezentuj¹cy Skarb Pañstwa, jest
zobowi¹zany do zap³aty nale¿noœci za przechowywanie pojazdu po przejœciu
w³asnoœci na rzecz Skarbu Pañstwa z mocy ustawy równie¿ za okres pierwszych
szeœciu miesiêcy od usuniêcia pojazdu z drogi na zlecenie Policji?

Czy w zakresie wykonywanych na zlecenie pañstwa us³ug przechowy-
wania pojazdów na parkingu strze¿onym wyznaczonym przez starostê pod-
miot wykonuj¹cy przedmiotowe zlecenia i obowi¹zki dla pañstwa korzysta
ze statusu osoby pe³ni¹cej funkcje publiczne?

Dotychczasowa praktyka naczelników urzêdów skarbowych na terenie
ca³ego kraju, jak twierdz¹ autorzy petycji, jest w tym wzglêdzie rozbie¿na,
gdy¿ niektóre spoœród organów skarbowych nie respektuj¹ postanowieñ,
w szczególnoœci art. 130a ust. 5c i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
§ 6 cytowanego rozporz¹dzenia MSWiA. Niektóre spoœród organów skarbo-
wych staj¹ bowiem na stanowisku, wbrew literalnemu brzmieniu przywo³a-
nych aktów prawnych, ¿e op³aty okreœlone przez w³aœciwe do tego rady
powiatu nie musz¹ byæ respektowane przez naczelników urzêdów skarbo-
wych po przejœciu w³asnoœci na rzecz Skarbu Pañstwa. Dodatkowo zaœ niektó-
rzy naczelnicy urzêdów skarbowych uwa¿aj¹, ¿e nie musz¹ przedstawiaæ,
wymaganego § 6 cytowanego rozporz¹dzenia, dowodu uiszczenia stosownych
op³at, aby odebraæ przechowywane pojazdy z parkingu strze¿onego po up³y-
wie okresu, o którym mowa w art. 130 ust. 10 cytowanej ustawy.

Poniewa¿ zdaniem autorów petycji w demokratycznym pañstwie prawa nie
mo¿e mieæ miejsca brak respektowania przez organy administracji publicznej
przepisów rangi ustawowej i wydanych w oparciu o delegacjê ustawow¹ aktów
wykonawczych – w istocie tylko z tego wzglêdu, ¿e przepisy te wyda³ inny mini-
ster – dlatego zwrócili siê oni do nas z proœb¹ o wyst¹pienie do Pana Ministra ja-
ko organu centralnego, upowa¿nionego z woli ustawodawcy do okreœlania
zasad w tym wzglêdzie, o wi¹¿¹c¹ wyk³adniê przepisów ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym w zakresie art. 50a i 130a i rozporz¹dzenia wykonawczego
w sprawie usuwania pojazdów wydanego przez urz¹d Pana Ministra.

Autorzy petycji twierdz¹, ¿e takie rozbie¿noœci to brak poszanowania dla
aktów ustawowych, co grozi nara¿eniem przedsiêbiorstw – dzia³aj¹cych zgod-
nie z wymienionymi przepisami prawa na zlecenie policji – na bankructwo fi-
nansowe i niekoñcz¹ce siê spory z fiskusem, który nie baczy na przepisy
uchwalone przez ministra spraw wewnêtrznych i administracji.

Z tego wzglêdu autorzy petycji prosz¹ o podjêcie pilnych dzia³añ w celu roz-
wi¹zania tego zapalnego problemu, który dotyczy w skali kraju tysiêcy miejsc pracy.

Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-873/08)
przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego
i Macieja Grubskiego podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 ro-
ku, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê zauwa¿yæ, i¿ analiza przedmiotowego oœwiadczenia wskazuje, ¿e
dotyczy ono wzajemnych rozliczeñ finansowych pomiêdzy wyznaczonymi przez w³aœci-
wego starostê jednostkami do prowadzenia parkingów strze¿onych a naczelnikami
urzêdów skarbowych w sytuacji przejêcia pojazdu na rzecz Skarbu Pañstwa.

Z uwagi na powy¿sze wskazaæ nale¿y, i¿ tryb postêpowania w zakresie przejêcia po-
jazdu na rzecz Skarbu Pañstwa reguluje rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 16 paŸdziernika 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów
(Dz. U. Nr 191, poz. 1377).

Stosownie do § 8 ust. 1 tego¿ rozporz¹dzenia o przejêciu pojazdu na rzecz Skarbu
Pañstwa orzeka naczelnik w³aœciwego miejscowo urzêdu skarbowego.

Odnosz¹c siê do kwestii pokrywania kosztów holowania i parkowania pojazdu usu-
niêtego z drogi w trybie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nale¿y wskazaæ
przede wszystkim i¿ w tym trybie mog¹ byæ usuniête pojazdy jedynie w nastêpuj¹cych
przypadkach:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub
w inny sposób zagra¿a bezpieczeñstwu;

2) nieokazania przez kieruj¹cego dokumentu stwierdzaj¹cego zawarcie umowy obo-
wi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadacza pojazdu lub
stwierdzaj¹cego op³acenie sk³adki tego ubezpieczenia;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy ca³kowitej lub nacisku osi okreœlo-
nych w przepisach ruchu drogowego;

4) kierowania nim przez osobê znajduj¹c¹ siê w stanie nietrzeŸwoœci lub w stanie po
u¿yciu alkoholu albo œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu;

5) kierowania nim przez osobê nieposiadaj¹c¹ przy sobie dokumentów uprawnia-
j¹cych do kierowania lub u¿ywania pojazdu;

6) stan techniczny pojazdu zagra¿a bezpieczeñstwu ruchu drogowego, powoduje
uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony œrodowiska.

Nadto pojazd mo¿e byæ przemieszczony lub usuniêty z drogi, je¿eli utrudnia prowa-
dzenie akcji ratowniczej.

Wymaga podkreœlenia, i¿ powy¿sze wyliczenie stanowi katalog zamkniêty, nie mo¿-
na wiêc w tym trybie usun¹æ z drogi np. pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyj-
nych lub pojazdu, którego stan techniczny wskazuje na to, ¿e nie jest u¿ywany (do tych
sytuacji ma zastosowanie art. 50a ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ o ile w przypadkach okreœlonych w punktach 1–3 usu-
niêcie pojazdu jest obligatoryjne, o tyle w przypadkach wskazanych w punktach 4–6
decyzjê o usuniêciu pojazdu pozostawiono uznaniu uprawnionego organu, a dodatko-
wo jest ono uzale¿nione od tego czy nie ma mo¿liwoœci zabezpieczenia pojazdu w inny
sposób.

Zgodnie z art. 130a ust. 5c ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojazd usuniêty z dro-
gi, w przypadkach okreœlonych powy¿ej, umieszcza siê na wyznaczonym przez starostê
parkingu strze¿onym do czasu uiszczenia op³aty za jego usuniêcie i parkowanie.

Cytowany art. 130a okreœla równie¿ kto ponosi koszty usuniêcia pojazdu, wskazu-
j¹c ¿e, z wyj¹tkiem sytuacji kiedy pojazd usuwany jest z drogi ze wzglêdu na prowadze-
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nie akcji ratowniczej, jest to w³aœciciel pojazdu. Ustawa wiêc wyraŸnie wskazuje
podmiot zobowi¹zany do poniesienia kosztów usuniêcia i parkowania pojazdu. W¹tpli-
woœci interpretacyjne pojawiæ mog¹ siê jedynie w przypadkach, gdy nie uda³o siê usta-
liæ osoby uprawnionej do odbioru pojazdu b¹dŸ osoba taka nie odebra³a pojazdu
z parkingu w ci¹gu 6 miesiêcy od dnia usuniêcia i w zwi¹zku z tym pojazd przeszed³ na
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

W tym miejscu pragnê zaznaczyæ, i¿ na mocy ust. 10 powo³anego artyku³u, nieo-
debranie pojazdu z parkingu w terminie 6 miesiêcy od jego usuniêcia z drogi przez oso-
bê uprawnion¹, skutkuje uznaniem pojazdu za porzucony z zamiarem wyzbycia siê
i przejœciem jego w³asnoœci na rzecz Skarbu Pañstwa z mocy ustawy.

Zgodnie z § 8 ust. 1 cytowanego na wstêpie rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów o przejêciu pojazdu na rzecz
Skarbu Pañstwa orzeka naczelnik w³aœciwego miejscowo urzêdu skarbowego. Zwa¿e-
nia wymaga, i¿ decyzja ta ma jedynie charakter deklaratoryjny – jest stwierdzeniem ist-
niej¹cego ju¿ stanu prawnego, bowiem w chwili jej podejmowania pojazd stanowi ju¿
w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Poprzez analogiê z przepisami art. 180 i 181 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z póŸn. zm.) konstruuj¹cymi
instytucjê porzucenia rzeczy, mo¿na uznaæ, ¿e pojazd w powy¿szej sytuacji jako rzecz
porzucona z zamiarem wyzbycia siê staje siê rzecz¹ niczyj¹, a wiêc z istoty swej nieob-
ci¹¿on¹ i taki te¿ zostaje przejêty na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

W zwi¹zku z powy¿szym, zasadne wydaje siê twierdzenie, i¿ w sytuacji, gdy pojazd
nie zosta³ odebrany przez osobê uprawnion¹, a min¹³ szeœciomiesiêczny termin prze-
widziany do jego odbioru, brak jest podstaw prawnych do pokrywania przez Skarb
Pañstwa kosztów odholowania i parkowania pojazdu. Pojazd taki, jako rzecz porzuco-
na z zamiarem wyzbycia siê, z istoty swojej nie jest bowiem obci¹¿ony ¿adnymi wierzy-
telnoœciami. Skarb Pañstwa bêdzie zatem zobowi¹zany jedynie do ponoszenia kosztów
parkowania, jakie ewentualnie powstan¹ po przejœciu na niego w³asnoœci pojazdu, co
nast¹pi z mocy prawa po up³ywie 6 miesiêcy od usuniêcia pojazdu z drogi. Natomiast
w przypadkach, gdy w³aœciciel pojazdu jest znany, lecz nie odebra³ pojazdu w ustawo-
wo przewidzianym terminie istnieje mo¿liwoœæ dochodzenia od niego kosztów z tytu³u
holowania i parkowania pojazdu za okres do chwili przejœcia pojazdu na rzecz Skarbu
Pañstwa.

Niezale¿nie od powy¿szego, pragnê poinformowaæ, ¿e z uwagi na koniecznoœæ do-
stosowania przepisów art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym do trybu i warun-
ków postêpowania i wspó³dzia³ania podmiotów zaanga¿owanych w proces usuwania
pojazdów z drogi oraz wydawania pojazdu z parkingu, na którym usuniêty pojazd zo-
sta³ umieszczony, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji rozwa¿a podjêcie
prac nad przygotowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.). Przewidywane
prace zak³adaj¹ wprowadzenie zmian w art. 130a ww. ustawy, polegaj¹cych m.in. na
wskazaniu w ich przepisach w³aœciciela lub posiadacza pojazdu, jako podmiotu odpo-
wiedzialnego za ponoszenie kosztów likwidacji pojazdów w przypadku nieodebrania
przez osobê uprawnion¹ w wyznaczonym terminie, a tak¿e skróceniu okresu, po up³y-
wie którego mo¿liwe bêdzie wyst¹pienie do s¹du o orzeczenie ich przepadku.

Na marginesie jedynie pragnê dodaæ, i¿ rozpoczêcie prac legislacyjnych uzale¿nione
bêdzie w tym przypadku od stanowiska Ministerstwa Finansów, jako podmiotu w³aœci-
wego w kwestiach formalnego nadzoru nad Urzêdami Skarbowymi.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego

skierowane do prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej SA Andrzeja Urbañskiego
oraz do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziejskiego

Z najwiêkszym niepokojem przyjmujemy informacje o planach wobec ³ódz-
kiego oddzia³u TVP. Po raz kolejny dowiadujemy siê, ¿e nie jest on umiesz-
czony na liœcie telewizyjnych oœrodków przewidzianych do rozbudowy.
Stanowczo protestujemy przeciw tym planom. £ódŸ, jedno z najwiêkszych
miast w Polsce, z ogromnymi tradycjami telewizyjnymi i filmowymi, zas³uguje
na oœrodek spe³niaj¹cy wymogi stawiane telewizji cyfrowej.

W zwi¹zku z przygotowywaniem projektu rozbudowy czêœci oœrodków re-
gionalnych, prosimy o informacjê, jakimi kierowano siê przy tym kryteriami.

W naszym przekonaniu decyzja dotycz¹ca ³ódzkiego oœrodka jest nie-
przemyœlana i krzywdz¹ca.

TVP w £odzi dysponuje ogromnymi mo¿liwoœciami i potencja³em. Korzystna
jest tak¿e niewielka odleg³oœæ od Warszawy. W tej chwili kilka kluczowych
dla telewizji publicznej seriali produkowanych jest w Gdañsku, co wi¹¿e siê
z ogromnymi kosztami, na przyk³ad zwi¹zanymi z hotelami. Dojazd z War-
szawy do £odzi trwa nieco ponad pó³torej godziny, a w bliskiej perspektywie
bêdzie jeszcze krótszy, zatem tych kosztów mo¿na by unikn¹æ.

Warto podkreœliæ równie¿ telewizyjne tradycje £odzi, w której znajduj¹
siê studia filmowe i hale produkcyjne odpowiadaj¹ce najwy¿szym standar-
dom. Jest tam tak¿e Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Filmowa, Telewizyjna i Tea-
tralna imienia Leona Schillera, kszta³c¹ca doskona³ych re¿yserów,
realizatorów i dŸwiêkowców, a tak¿e specjalistów w zakresie najnowszych
technologii, co w dobie planów cyfryzacji telewizji jest wielkim atutem.

Pamiêtajmy równie¿ o tym, ¿e £ódŸ to miasto festiwali. Tutaj odbywa siê
maj¹cy œwiatow¹ renomê Camerimage, a tak¿e Miêdzynarodowy Festiwal
Filmów Przyrodniczych, Festiwal Dialogu Czterech Kultur oraz festiwal fil-
mów animowanych ReAnimacja i doroczne œwiêto kina niezale¿nego „OFF
jak gor¹co”. Trudno sobie wyobraziæ, by miasto organizuj¹ce festiwale tej
rangi pozbawione zosta³o mo¿liwoœci rozbudowy regionalnej telewizji.

¯ywimy g³êbokie przekonanie, ¿e decyzja dotycz¹ca ³ódzkiego oddzia³u
TVP zostanie jeszcze raz dog³êbnie przeanalizowana i w efekcie zmieniona.

Krzysztof Kwiatkowski
Maciej Grubski
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OdpowiedŸ
PREZESA ZARZ¥DU
TELEWIZJI POLSKIEJ SA

Warszawa, 10.10.2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

oraz Senatora Macieja Grubskiego na 18. posiedzeniu Senatu w dniu 25 wrzeœnia
2008 r. wyjaœniam, jak ni¿ej:

Zarz¹d TVP S.A. nie podj¹³ decyzji o wstrzymaniu budowy nowych oddzia³ów, zwo-
³a³ natomiast Zgromadzenie Akcjonariuszy z pozytywn¹ opini¹ Rady Nadzorczej, aby
uzyskaæ od Ministra Skarbu wyjaœnienie na pytanie: czy w³aœciciel zamierza przekazaæ
czêœæ maj¹tku Spó³ki (Oddzia³y) samorz¹dom, w jakim czasie, które oddzia³y?

Ta informacja jest bardzo powa¿n¹ przes³ank¹ do podejmowania decyzji finanso-
wych i inwestycyjnych w Spó³ce.

Oczekujemy decyzji Ministerstwa Skarbu, kiedy dojdzie do Walnego Zgromadzenia.

Z powa¿aniem
Andrzej Urbañski

OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII
I TELEWIZJI

Warszawa, 24 paŸdziernika 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego

i Macieja Grubskiego, z³o¿onym podczas 18. posiedzenia Senatu RP, 25 wrzeœnia 2008
roku, dotycz¹cym sytuacji ³ódzkiego oddzia³u Telewizji Polskiej SA uprzejmie informu-
jê, ¿e stanowisko Zarz¹du Spó³ki TVP SA w tej sprawie przekaza³em Panu Marsza³kowi
21 kwietnia 2008 roku, w odpowiedzi na oœwiadczenie Panów Senatorów, z³o¿one na
6. posiedzeniu Senatu RP, 6 marca 2008 roku.

Pozostaje mi podtrzymaæ wyjaœnienia zawarte w skierowanej do Pana Marsza³ka
korespondencji z 21 kwietnia bie¿¹cego roku, bowiem wszelkie decyzje odnoœnie usy-
tuowania poszczególnych oœrodków regionalnych telewizji publicznej w strukturze
Spó³ki nale¿¹ do Zarz¹du TVP SA. Ustawa o radiofonii i telewizji nie daje Krajowej Ra-
dzie Radiofonii i Telewizji kompetencji do ingerowania w ten obszar zarz¹dzania dzia-
³alnoœci¹ samodzielnych spó³ek nadawców publicznych.

Z powa¿aniem
Witold Ko³odziejski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
oraz senatora Macieja Grubskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z budow¹ Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w £odzi, niezwykle istotnego dla potrzeb pacjentów naszego
miasta oraz okolic, zwracamy siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o zabez-
pieczenie w bud¿ecie pañstwa na 2009 r. 100 milionów z³ z przeznaczeniem
na uruchomienie dzia³alnoœci wymienionego szpitala.

Preliminarz bud¿etowy dla centrum za okres od odbiorów technicznych,
sanepidu, przeciwpo¿arowych i innych do momentu wykonywania us³ug
zdrowotnych szacowany jest na minimum 60 milionów z³. Zu¿ycie materia-
³ów (artyku³y gospodarcze, biurowe, leki, opatrunki, œrodki czystoœci i inne)
szacuje siê na 9 milionów z³, zu¿ycie energii (energia elektryczna, ogrzewa-
nie, woda, œcieki, gazy medyczne i inne) na 5 milionów z³, us³ugi obce (umowy
eksploatacyjne, szkolenia personelu, obs³uga informatyczna, transport, tele-
fony i inne) poch³on¹ oko³o 3 miliony z³, a ubezpieczenia spo³eczne, podatki,
op³aty i inne œwiadczenia – w sumie 6 milionów z³. Pozosta³e koszty, miêdzy
innymi ubezpieczenia maj¹tkowe, OC, delegacje, prowizje bankowe, prenu-
meraty i op³aty licencyjne to wydatek rzêdu 2 milionów z³. Wartoœæ amortyza-
cji, przy za³o¿eniu wartoœci szpitala wraz z wyposa¿eniem na poziomie
przekraczaj¹cym 300 milionów z³, powinna wynosiæ oko³o 20 milionów z³,
czyli w okresie pó³rocznym 10 milionów z³. Najistotniejszym kosztem s¹ p³ace
personelu, które w sumie poch³on¹ oko³o 25 milionów z³.

Nale¿y przyj¹æ, ¿e oko³o pó³ roku potrwa proces wdra¿ania i szkolenia
personelu. Zanim zostan¹ wprowadzeni pacjenci, obsada szpitala musi zo-
staæ przeszkolona w zakresie obs³ugi szpitalnego systemu informatycznego
oraz wszystkich procedur operacyjnych zwi¹zanych z obiegiem dokumen-
tów, a tak¿e ruchem pacjentów i pracowników. Na tym etapie musi zostaæ rów-
nie¿ wdro¿ona dokumentacja systemu jakoœci. Okres pó³roczny jest
uœrednieniem. Niektóre grupy zawodowe, na przyk³ad obs³uga, konserwato-
rzy, informatycy, czêœæ administracji, zespó³ opracowuj¹cy ofertê dla NFZ,
musz¹ byæ zatrudnieni na pocz¹tku, zaœ czêœæ lekarzy i pielêgniarek w prak-
tyce mo¿e zostaæ przeniesiona ze swoich miejsc pracy kilka tygodni przed
przyjêciem pacjentów. Nale¿y zakupiæ wyposa¿enie, leki i sprzêt drobny, ma-
teria³y opatrunkowe, szewne, gazy medyczne, œrodki czystoœci, materia³y
biurowe i inne – procedury przetargowe trwaj¹ kilka miesiêcy – a tak¿e za-
wrzeæ stosowne umowy w zakresie ¿ywienia, konserwacji i dozoru mienia.

Ponadto przy centrum kliniczno-dydaktycznym budowane jest ze œrod-
ków unijnych centrum konferencyjno-dydaktyczne, na co zabraknie oko³o
17 milionów z³, gdy¿ Ÿle oszacowano projekt.

Szanowna Pani Minister, liczymy, ¿e przychyli siê Pani do naszej proœby
i poprze dofinansowanie szpitala ze œrodków bud¿etu pañstwa, bez których
szpital nie bêdzie w stanie rozpocz¹æ dzia³alnoœci i leczyæ pacjentów.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., znak: BPS/DSK-043-875/08

w sprawie oœwiadczenia Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pana Macieja Grubskiego
senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z³o¿onego podczas 18. posiedzenia Senatu
w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., skierowanego do Ministra Zdrowia, dotycz¹cego zabezpie-
czenia w bud¿ecie pañstwa na 2009 r., 100 milionów z przeznaczeniem na uruchomie-
nie dzia³alnoœci Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w £odzi
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Koncepcja przeniesienia do Centrum klinik funkcjonuj¹cych w chwili obecnej na
tzw. bazie obcej zosta³a zaakceptowana programem medycznym, wed³ug którego jed-
nym z za³o¿eñ jest nieodtwarzalnoœæ przenoszonej bazy ³ó¿kowej. Przeniesieniu do
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w £odzi z obcych baz
podlega³yby kliniki z nastêpuj¹cych lokalizacji:

— Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narz¹du Ruchu im. dr Z. Radliñ-
skiego,

— Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu,
— Zespó³ Opieki Zdrowotnej dla Szkó³ Wy¿szych „PaLMA” w £odzi,
— Szpital Dermatologiczny w £odzi.
Ponadto, do ww. programu medycznego zosta³a za³¹czona opinia £ódzkiego Od-

dzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia, ¿e obejmie on kontraktacj¹ nowoczesne Cen-
trum Kliniczno-Dydaktyczne w przypadku zrealizowania zaakceptowanych przez
Uniwersytet Medyczny warunków, tj. w przypadku, gdy Kliniki nie bêd¹ odtwarzane
i gdy ogólna baza ³ó¿kowa przeniesionych Klinik ulegnie redukcji.

Przedstawiony przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pana Macieja Grubskiego
senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej preliminarz kosztów dotyczy nowego szpi-
tala, bez zakontraktowanych œwiadczeñ medycznych z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Natomiast Program medyczny sporz¹dzony przez Uniwersytet Medyczny w £odzi
zak³ada³ przejêcie inwestycji przez ju¿ istniej¹cy szpital kliniczny, którego personel re-
alizuje zadania w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Natomiast koszty zwi¹zane miêdzy innymi z przeprowadzeniem szkoleñ personelu
na nowym sprzêcie oraz zwi¹zane z rozruchem zosta³y przewidziane przez inwestora
(Uniwersytet Medyczny w £odzi) w wartoœci kosztorysowej inwestycji dla zadania pn.
„Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w £odzi” zatwierdzonej
decyzj¹ Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2004 r., znak: BFI-077/JB-63/2004.

Wobec powy¿szego, uruchamiane Kliniki w nowej bazie lokalowej nie powinny ge-
nerowaæ nowych kosztów. Proces przeniesienia klinik z obcej bazy powinien odbywaæ
siê sukcesywnie, tj. po wybudowaniu i wyposa¿eniu pomieszczeñ Centrum powinny
byæ do niej wprowadzone Kliniki z obcej bazy lokalowej. Ww. dzia³anie umo¿liwi uzys-
kanie i wykonanie kontraktu na us³ugi medyczne, zgodnie z opini¹ £ódzkiego Oddzia³u
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odpowiedzialnym za realizacjê programu medycznego inwestycji oraz organizacjê
lokalizacji szpitala wraz z przeniesieniem Klinik jest inwestor – Uniwersytet Medyczny
w £odzi.

Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e wed³ug ustawy bud¿etowej na 2008 r. kwota na
realizacjê zadania inwestycyjnego pn. „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu
Medycznego w £odzi” wynosi 70.000 tys. z³, a w projekcie bud¿etu na rok 2009 przewi-
dziano kwotê 100.586 tys. z³ przy wartoœci kosztorysowej zadania w cenach 2009 roku,
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która wynosi 483.282 tys. z³. Inwestycja wieloletnia jest planowana do zakoñczenia
zgodnie z ustaw¹ bud¿etow¹ w 2009 r.

Dodatkowo informujê, ¿e o ile istnieje mo¿liwoœæ finansowania z bud¿etu pañstwa
wszystkich kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ prowadzonej inwestycji, to brak jest pod-
staw formalnoprawnych do udzielenia dotacji na uruchomienie dzia³alnoœci w nowym
obiekcie, po zakoñczeniu budowy.

Odnosz¹c siê do kwestii centrum konferencyjno-dydaktycznego w zakresie wyceny
i oszacowania inwestycji, pragnê poinformowaæ, ¿e œrodki pozyskiwane przez Uniwer-
sytet Medyczny w £odzi na ten cel nie pochodz¹ z bud¿etu Ministra Zdrowia, w zwi¹zku
z czym brak jest mo¿liwoœci oceny prawid³owoœci opracowania tego projektu.

Reasumuj¹c, uprzejmie informujê, ¿e nie widzê podstaw do przyznania z bud¿etu
pañstwa œrodków na uruchomienie dzia³alnoœci Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Mariola Dwornikowska
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W subregionie zachodnim województwa œl¹skiego realizowanych jest kil-

ka przedsiêwziêæ inwestycyjnych o zasiêgu krajowym, buduje siê miêdzy in-
nymi zbiornik przeciwpowodziowy „Racibórz” i autostradê A1. W obu
przypadkach jednym z wymogów w cyklu budowlanym jest uzyskanie nie-
zbêdnych uzgodnieñ z gminami, na terenie których powstaje inwestycja, oraz
pozyskanie gruntów pod budowê od w³aœcicieli prywatnych, gmin i Skarbu
Pañstwa.

Obydwie inwestycje zajmuj¹ bardzo du¿y obszar. Ich realizacja wymaga
wyburzania budynków, wyw³aszczenia w³aœcicieli gruntów, co powoduje
przesiedlenia rodzin, zmusza rolników do zmiany zawodu lub szukania ich
warsztatu pracy, to znaczy roli, w innych miejscach. Zniszczeniu ulegaj¹ rów-
nie¿ elementy infrastruktury podziemnej i nadziemnej, obiekty s³u¿¹ce do ob-
s³ugi ludnoœci, takie jak sklepy, szko³y, przedszkola, drogi nale¿¹ce do gmin.
Zwi¹zane jest to z du¿ymi kosztami spo³ecznymi, jakie ponosi zarówno ludnoœæ
stykaj¹ca siê bezpoœrednio z budow¹, jak i mieszkaj¹ca na terenach
przyleg³ych. Naruszone zostaj¹ zwi¹zki we wspólnotach spo³ecznych zamie-
szkuj¹cych tereny przeciête autostrad¹ A1, a w przypadku budowy zbiorni-
ka przeciwpowodziowego „Racibórz” likwiduje siê dwie wsie i zmusza siê
mieszkañców do szukania nowych miejsc zamieszkania.

Budowa autostrady A1 i zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz” jest
bardzo korzystna dla ogó³u mieszkañców kraju, ale niekorzystna dla ludno-
œci z terenów budowy.

W zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami i problemami zwi¹zanymi z wyku-
pem gruntów oraz nale¿yt¹ rekompensat¹ dla mieszkañców za poniesione
straty uprzejmie proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

1. Dla przymusowo przesiedlanych mieszkañców projektowanego zbior-
nika przeciwpowodziowego „Racibórz” przyjêto zani¿one ceny za wykup
1 m2 gruntu, co zrobiono niezgodnie z przepisami. Przy wykupie gruntów
przyjêto ceny jak za grunt rolny, tymczasem grunty te przeznaczone s¹ na ce-
le pozarolnicze. Czêœæ gruntów wykupiona zosta³a po zani¿onych cenach,
czêœæ jest w trakcie wyw³aszczania. Czy poszkodowani tak przyjêtymi cena-
mi wykupu mog¹ ubiegaæ siê o ponown¹ wycenê ich gruntów i wyp³acenie
ró¿nicy? Czy, poniewa¿ dotyczy to co najmniej stu piêædziesiêciu rodzin z te-
renu budowy zbiornika, mog¹ oni wyst¹piæ z pozwem zbiorowym?

2. Podobna sytuacja wystêpuje w przypadku wykupu zabudowañ,
w którym to do wyceny nieruchomoœci jako wspó³czynnik stosowano „stopieñ
zu¿ycia budynku”, co powodowa³o, ¿e w³aœciciel za kwotê odszkodowania
nie wybuduje sobie domu o identycznym standardzie jak ten, z którego zosta³
przymusowo wysiedlony. Czy poszkodowani niew³aœciw¹ cen¹ wykupu mo-
g¹ ubiegaæ siê o ustalenie w³aœciwej ceny ich nieruchomoœci i czy mog¹ to zro-
biæ w formie pozwu zbiorowego?

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 17 paŸdziernika 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Antoniego Motyczkê

podczas 18. posiedzenia Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., przekazane przy piœmie
z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. Nr BPS/DSK-043-877/08, dotycz¹ce kwestii ustalenia wy-
sokoœci wynagrodzenia za wykup oraz odszkodowania za wyw³aszczenie gruntów prze-
znaczonych pod budowê autostrady Al oraz zbiornika przeciwpowodziowego
„Racibórz”, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko w zakresie ewentualnej
mo¿liwoœci dochodzenia ponownej wyceny nieruchomoœci w drodze pozwu zbiorowego.

W obecnym stanie prawnym mo¿liwoœæ wspólnego wystêpowania kilku osób w tej
samej sprawie w charakterze powodów dotyczy jedynie tzw. wspó³uczestnictwa mate-
rialnego (tzn. je¿eli przedmiot sporu stanowi¹ prawa wspólne dla tych osób lub oparte
na tej samej podstawie faktycznej i prawnej) albo te¿ wspó³uczestnictwa formalnego
(tzn. je¿eli przedmiot sporu stanowi¹ roszczenia jednego rodzaju, oparte na jednakowej
podstawie faktycznej i prawnej, a ponadto w³aœciwoœæ s¹du jest uzasadniona dla ka¿-
dego z roszczeñ z osobna oraz dla wszystkich wspólnie). Tak wiêc dopuszczalnoœæ
wspó³uczestnictwa a tak¿e jego charakter zale¿¹ od szczególnych okolicznoœci kon-
kretnego przypadku, a ostateczn¹ decyzjê w tym zakresie podejmuje s¹d.

Nie istnieje natomiast obecnie w prawie polskim mo¿liwoœæ wystêpowania z pozwa-
mi zbiorowymi sensu stricto (tzn. pozwami wnoszonymi przez wiêksz¹ liczbê osób
w sprawach opartych na zbli¿onej podstawie faktycznej i prawnej).

Wystêpowanie z takimi pozwami umo¿liwiæ ma projektowana ustawa o dochodze-
niu roszczeñ w postêpowaniu grupowym. Projekt ustawy, przygotowany przez Komisjê
Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego, jest obecnie przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresorto-
wych. Przewiduje on wprowadzenie szczególnego postêpowania w sprawach, w których
dochodzone s¹ roszczenia jednego rodzaju co najmniej 10 osób oparte na jednakowej
podstawie faktycznej albo oparte na jednakowej podstawie prawnej, je¿eli istotne oko-
licznoœci faktyczne uzasadniaj¹ce ¿¹danie s¹ wspólne dla wszystkich roszczeñ.

W odniesieniu do pozosta³ych kwestii poruszonych w przedmiotowym oœwiadcze-
niu, uprzejmie informujê, ¿e zagadnienia wykupu oraz wyw³aszczenia gruntów regulowa-
ne s¹ ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603, z póŸn. zm.) oraz ustawami szczególnymi – m.in. ustaw¹ z dnia 27 paŸ-
dziernika 1997 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z póŸn. zm.), ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U.
Nr 80, poz. 271, z póŸn. zm.). Zagadnienia te objête s¹ dzia³em administracji rz¹dowej: bu-
downictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa (art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej – Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437,
z póŸn. zm.). Dzia³em tym, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594), kieruje Minister Infrastruktury.

Wobec powy¿szego, w zakresie wy¿ej wymienionych zagadnieñ, oœwiadczenie Pana
Senatora Antoniego Motyczki przekazane zosta³o do Ministerstwa Infrastruktury.

Pozostajê z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
£ukasz Rêdziniak
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 31 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Antoniego Motyczki z dnia 25 wrzeœ-

nia 2008 r., przekazanego przy piœmie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 17 paŸdziernika
2008 r., znak: DL-P-II-0700-58/08, w sprawie ustalenia wysokoœci odszkodowañ za
grunty przeznaczone pod budowê autostrady A1 oraz zbiornika przeciwpowodziowego
„Racibórz”, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady A1 na odcinku Œl¹skim zosta³a wydana
w dniu 5 lipca 2004 r.. Zatem kwestia przejmowania i ustalania odszkodowañ za nieru-
chomoœci regulowana jest przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
w brzmieniu sprzed 16 grudnia 2006 r. oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.). Zgodnie
z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad nabywa w imieniu i na rzecz Skarbu Pañstwa nieruchomoœci lub ich czêœci
na cele budowy dróg, w drodze umowy, z zastrze¿eniem art. 14. Oznacza to, ¿e nieru-
chomoœci niezbêdne do realizacji celu publicznego (budowy autostrady) pozyskiwane
s¹ w drodze umów cywilnoprawnych. Zgodnie z zasad¹ swobody zawierania umów
strony maj¹ w takim przypadku mo¿liwoœæ negocjowania ka¿dego z warunków takiej
umowy, w tym w szczególnoœci ceny transakcyjnej. Zawarcie umowy, nastêpuje po-
przez z³o¿enie zgodnego oœwiadczenia woli i zaakceptowania warunków w niej zawar-
tych.

Dopiero w sytuacji gdy w³aœciciel b¹dŸ u¿ytkownik wieczysty nie zgadza siê z zapro-
ponowan¹ cen¹, zastosowanie znajdzie przepis art. 15 omawianej ustawy, zgodnie
z którym wszczêcie postêpowania wyw³aszczeniowego, nastêpuje na wniosek General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad po bezskutecznym up³ywie terminu do zawar-
cia umowy wyznaczonego przez wojewodê na piœmie w³aœcicielowi lub u¿ytkownikowi
wieczystemu tych nieruchomoœci.

Natomiast wysokoœæ odszkodowania wojewoda ustala wed³ug stanu nieruchomo-
œci na dzieñ wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i wed³ug jej wartoœci rynkowej
w dniu wydania decyzji o wyw³aszczeniu nieruchomoœci.

Wartoœæ nieruchomoœci okreœlaj¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi w operatach szacunko-
wych. Podstaw¹ do ustalenia wysokoœci odszkodowania, zgodnie z ustaw¹ o gospodar-
ce nieruchomoœciami jest jej wartoœæ rynkowa. Jedynie w wyj¹tkowych sytuacjach,
gdy ze wzglêdu na rodzaj nieruchomoœci nie mo¿na okreœliæ jej wartoœci rynkowej, gdy¿
tego rodzaju nieruchomoœci nie wystêpuj¹ w obrocie, ustawa dopuszcza okreœlenie
wartoœci odtworzeniowej. Natomiast szczegó³owe zasady wyceny zawarte zosta³y w roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 21 wrzeœnia 2004 r. w sprawie wyceny nierucho-
moœci i sporz¹dzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109
z póŸn. zm.).

Odnosz¹c siê do kwestii zwi¹zanej z zani¿eniem wartoœci nieruchomoœci przez rze-
czoznawcê maj¹tkowego, uprzejmie informujê, ¿e Ministerstwo Infrastruktury nie po-
siada kompetencji do oceny operatów szacunkowych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami jedynie
osoby wskazane w jej przepisach, mog¹ wykonywaæ czynnoœci w zakresie wyceny nie-
ruchomoœci, a tak¿e jedynie wskazane w niej podmioty mog¹ dokonywaæ merytorycz-
nej oceny prawid³owoœci sporz¹dzenia operatu. Zatem podmioty kwestionuj¹ce

356 18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.



poprawnoœæ dokonanej wyceny powinny wyst¹piæ z w³aœciwym wnioskiem do organi-
zacji zawodowej rzeczoznawców maj¹tkowych, która dokona oceny w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od dnia zawarcia umowy o jej dokonanie (art. 157 ust. 1 usta-
wy). Natomiast w przypadku gdy operat szacunkowy jest wykorzystywany w postêpo-
waniu przed s¹dem powszechnym, o ocenê operatu mo¿e wnioskowaæ jedynie s¹d.

Nale¿y nadto pamiêtaæ, i¿ wykup i pozyskiwanie nieruchomoœci gruntowych pod
zbiornik odbywa siê w oparciu o nie tylko polskie uregulowania prawne ale i opracowa-
ny na zlecenie Biura Koordynacji Projektu Banku Œwiatowego w 2005 r. Resettlement
Action Plan, Plan dzia³añ: zmiana miejsca zamieszkania, uwarunkowania socjologicz-
ne, prawne, rzeczowe dla zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz.

Ponadto w œwietle postanowieñ zawartych w umowie po¿yczki podpisanej w dniu
11 maja 2007 r. pomiêdzy Rz¹dem RP a Bankiem Œwiatowym oraz protoko³em nego-
cjacyjnym odszkodowanie za nieruchomoœci, które wchodz¹ pod zbiornik, winno byæ
okreœlone na podstawie operatu szacunkowego okreœlaj¹cego wartoœæ rynkow¹ nieru-
chomoœci zgodnie z prawem polskim. Przedstawione zasady wyceny, s¹ w przypadku
wykupów dokonywanych w rejonie inwestycji Racibórz spe³nione. Dwukrotna kontrola
Banku Œwiatowego potwierdzi³a prawid³owoœæ dzia³ania inwestora w zakresie szaco-
wania nieruchomoœci i nie stwierdzi³a by w wyniku wysiedlania – zmiany miejsca za-
mieszkania pogorszy³ siê standard ¿ycia mieszkañców.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na moje oœwiad-

czenie z³o¿one podczas czternastego posiedzenia Senatu, 26 czerwca 2008 r.,
sygnowane przez pana Zbigniewa Rapciaka, podsekretarza stanu, uprzejmie
proszê Pana Ministra o g³êbsze odniesienie siê do treœci zawartej w moim oœwiad-
czeniu, dotycz¹cym proponowanego systemu op³at za poruszanie siê po dro-
gach krajowych.

W odpowiedzi skupiono siê w g³ównej mierze na problemie, jaki ma pañ-
stwo, jeœli chodzi o wyp³atê rekompensat za przejazdy przez autostrady spó³kom
koncesyjnym. Wynika to z niekorzystnych, wysokich stawek rozliczeniowych
s³u¿¹cych do kalkulacji kwoty rekompensat, które zosta³y ustalone
w aneksach do umów w sierpniu 2005 r.

Czy¿ znowu w tym konkretnym przypadku nie mamy do czynienia z sy-
tuacj¹, ¿e urzêdnik zawini³, a przedsiêbiorca musi ponosiæ konsekwencje?

G³ównym problemem przedstawionym w moim oœwiadczeniu by³ wp³yw
proponowanych zmian ustawowych na kondycjê ma³ych firm transporto-
wych zajmuj¹cych siê transportem krajowym. To ci przewoŸnicy najdotkli-
wiej odczuj¹ zmiany, jakie wprowadzi ustawa, stawiaj¹c przed wieloma
z nich widmo bankructwa. Niestety, w odpowiedzi ministerstwa nie znalaz-
³em odniesienia do tego tematu.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o odpowiedŸ na postawione poni¿ej
pytania.

Czy istniej¹ jakieœ mechanizmy reguluj¹ce wysokoœæ stawek za kilometr,
by przyk³adowo oscylowa³y one w dolnej granicy proponowanej w ustawie
i nie by³y sztucznie windowane, by zaspokajaæ apetyty wymienionych spó³ek
koncesyjnych?

Pan podsekretarz stanu wspomnia³ równie¿ o „opracowaniu szeregu
analiz o charakterze finansowym, ekonomicznym i prawnym”. Czy w tych do-
kumentach znajduj¹ siê tak¿e materia³y mówi¹ce o tym, jak ustawa wp³ynie
na – i tak mocno os³abion¹ œwiatowym kryzysem na rynkach paliwowych –
kondycjê polskich firm transportowych? Czy ministerstwo ma dostêp do ana-
liz ukazuj¹cych, jak tego typu rozwi¹zania wp³ynê³y na takie firmy w innych
krajach unijnych? I co z tych analiz wynika?

Je¿eli, tak jak to zosta³o przedstawione w odpowiedzi ministerstwa, znie-
sienie systemu winietowego bêdzie skutkowa³o kolejnymi nak³adami finan-
sowymi, by ograniczyæ przeniesienie ruchu z autostrad p³atnych na drogi
alternatywne, wprowadzeniem „dodatkowych dzia³añ zabezpieczaj¹cych”
i zwiêkszeniem nadzoru g³ównego inspektora transportu drogowego, to trud-
no oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e przy tworzeniu ustawy kierowano siê g³ównie chê-
ci¹ przerzucenia skutków niekorzystnych umów ze spó³kami koncesyjnymi
na obywateli tego kraju.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Antoniego Motyczkê

podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., przekazanego przy
piœmie z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., znak: BPS/DSK-043-878/08, w sprawie zniesienia
op³aty winietowej od samochodów ciê¿arowych, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce in-
formacje.

Aktualnie w toku trwaj¹cych prac parlamentarnych nad ww. ustaw¹ wypracowana
zosta³a koncepcja pozostawienia winiet dla samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej
masie ca³kowitej powy¿ej 12 ton do momentu wprowadzenia elektronicznego systemu
poboru op³at, a zatem do 1 lipca 2011 roku. Oznacza to, ¿e do tej daty samochody ciê-
¿arowe bêd¹ uprawnione do poruszania siê po autostradach p³atnych za okazaniem
wa¿nej karty op³aty drogowej (winiety), bez koniecznoœci ponoszenia op³at na bram-
kach. Strona Rz¹dowa rozumiej¹c trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ przewoŸników przy-
chyli³a siê do postulatów zg³aszanych przez liczne stowarzyszenia zrzeszaj¹ce
transportowców. Efektem przyjêtego kompromisu jest wprowadzenie elektronicznego
systemu poboru op³at dopiero po wybudowaniu znacznej czêœci autostrad i dróg eks-
presowych, zgodnie z „Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”. Nale-
¿y oczekiwaæ, i¿ skutkiem rozbudowy sieci dróg w Polsce bêdzie przyspieszenie rozwoju
gospodarczego, a co za tym idzie poprawa kondycji finansowej tak¿e firm transporto-
wych.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Zbigniew Rapciak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Zbigniewa Æwi¹kalskiego

W ci¹gu ostatnich miesiêcy w prasie i w innych œrodkach masowego prze-
kazu ukazywa³o siê wiele informacji i artyku³ów dotycz¹cych funkcjonowa-
nia naczelnych i centralnych organów administracji publicznej, dzia³añ
wymiaru sprawiedliwoœci i innych instytucji publicznych. Czêœæ zawartych
w nich danych mo¿e stanowiæ tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ w rozu-
mieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
To, ¿e œrodki masowego przekazu d¹¿¹ do pozyskania jak najwiêkszej iloœci
informacji, nie dziwi, mo¿e jednak dziwiæ, i¿ pewne informacje, zastrze¿one
dla okreœlonej grupy funkcjonariuszy publicznych, wyp³ywaj¹ do mediów.
Stawia to pod znakiem zapytania poziom pracy instytucji publicznych i za-
trudnionych w nich osób.

Bior¹c te kwestie po uwagê, proszê o podanie, w jakich sprawach, doty-
cz¹cych funkcjonowania w ci¹gu ostatnich dwóch lat podmiotów wymienio-
nych w art. 1 ust. 2 pkty 1–4 ustawy o ochronie informacji niejawnych,
wszczêto postêpowania w zwi¹zku z ujawnieniem tajemnicy pañstwowej lub
s³u¿bowej, i ewentualnie z jakim skutkiem. Proszê równie¿ o odpowiedŸ, czy
kierowane przez Pana ministerstwo i prokuratura dokonywa³y analizy stanu
przestrzegania prawa w przedmiotowym zakresie i jakie wnioski z niej wy-
nik³y.

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY PROKURATORA
GENERALNEGO

Warszawa, 3.11.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego, z³o¿onym na

18. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., skiero-
wanym w dniu 30 wrzeœnia 2008 r. przez Wicemarsza³ka Senatu RP do Ministra Spra-
wiedliwoœci, dotycz¹cym rodzaju spraw odnosz¹cych siê do funkcjonowania
podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) oraz liczby
wszczêtych w ci¹gu ostatnich 2 lat postêpowañ przygotowawczych w zwi¹zku z ujawnie-
niem przez takie podmioty tajemnicy pañstwowej lub s³u¿bowej i sposobu zakoñczenia
takich postêpowañ, uprzejmie informujê:

Z informacji w tym zakresie, przedstawionych przez 11 okrêgów prokuratur apela-
cyjnych i Biuro do Spraw Przestêpczoœci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej wyni-
ka, i¿ w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 paŸdziernika 2008 r.
w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zarejestrowano ³¹cznie
291 spraw z art. 265 k.k. i art. 266 k.k. w odniesieniu do podmiotów wymienionych
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w art. 1 ust. 2 pkt 1–4 powo³anej ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informa-
cji niejawnych, w tym:

— w 218 sprawach wszczêto w tym okresie postêpowania przygotowawcze o prze-
stêpstwa z art. 265 k.k. i art. 266 k.k. w odniesieniu do wy¿ej wymienionych pod-
miotów,

— 85 prowadzonych postêpowañ przygotowawczych o przestêpstwa z art. 265 k.k.
i art. 266 k.k., wszczêtych zarówno we wspomnianym okresie, jak i w okresach
poprzedzaj¹cych, pozostaje nadal w toku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 24 paŸdziernika 2008 r. zakoñczono
w jednostkach prokuratury ³¹cznie 206 spraw, w tym:

– w 31 sprawach skierowano przeciwko podmiotom wskazanym w art. 1 ust. 2
pkt 1–4 powo³anej ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejaw-
nych akty oskar¿enia do s¹du,

– w 4 sprawach skierowano do s¹du wnioski o warunkowe umorzenie prowadzonych
przeciwko takim podmiotom postêpowañ karnych – odpowiednio z art. 265 k.k.
i art. 266 k.k.,

– w 122 sprawach podjêto decyzje o umorzeniu postêpowañ przygotowawczych pro-
wadzonych w kierunku zaistnienia przestêpstw z art. 265 k.k. i art. 266 k.k., w od-
niesieniu do wskazanych wy¿ej podmiotów,

– w 35 sprawach, po przeprowadzeniu czynnoœci sprawdzaj¹cych odnosz¹cych siê
do faktów wynikaj¹cych z zawiadomienia o przestêpstwie z art. 265 k.k. i art. 266
k.k. podjêto decyzjê o odmowie wszczêcia postêpowania przygotowawczego,

– 12 spraw za³atwiono w inny sposób,
– w 2 sprawach podjêto decyzje o zawieszeniu postêpowañ przygotowawczych pro-

wadzonych przeciwko podmiotom wymienionym w art. 1 ust. 2 pkt 1–4 ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

Odnosz¹c siê do drugiego z pytañ zawartych w oœwiadczeniu Pana Senatora Boh-
dana Paszkowskiego nale¿y nadmieniæ, ¿e rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
przestêpstw naruszenia tajemnicy pañstwowej oraz œciganie ich sprawców nale¿y rów-
nie¿ do zadañ Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, co okreœlone zosta³o w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póŸn. zm.).

Zgodnie z powo³an¹ ustaw¹ z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji nie-
jawnych, to s³u¿by ochrony pañstwa s¹ w³aœciwe do kontroli ochrony informacji nie-
jawnych i przestrzegania obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów.

W zwi¹zku z drugim z pytañ zawartych w oœwiadczeniu Pana Senatora Bohdana
Paszkowskiego nale¿y wiêc podnieœæ, i¿ z tego m.in. powodu Ministerstwo Sprawiedli-
woœci i Prokuratura Krajowa nie dokonywa³y w ostatnim czasie analizy stanu prze-
strzegania prawa w omawianym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Prokurator Krajowy
ZASTÊPCA
PROKURATORA GENERALNEGO
Marek Staszak

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. 361



Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Choroby nowotworowe s¹ wyzwaniem nie tylko medycznym, ale równie¿
spo³ecznym. Œwiadczy o tym uchwalenie 1 lipca 2005 r. ustawy o ustanowie-
niu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowo-
tworowych”. Bardzo istotn¹ spraw¹ w walce z nowotworami jest
profilaktyka, ale równie¿ kwestia leczenia ju¿ wystêpuj¹cych chorób, gdy¿
jest to proces w wielu wypadkach bardzo kosztowny i z³o¿ony. Dlatego te¿
niezmiernie wa¿na jest mo¿liwoœæ finansowania niestandardowej chemiote-
rapii w leczeniu nowotworów w ramach zgód indywidualnych dla pacjentów.
W tym zakresie Pani Minister podjê³a istotne dzia³ania, miêdzy innymi uchy-
laj¹c w czêœci zarz¹dzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia regulu-
j¹ce tê kwestiê. Niemniej jednak istniej¹ca obecnie praktyka mo¿e budziæ
w¹tpliwoœci, gdy¿ znane s¹ mi przypadki z ostatniego okresu, gdy poszcze-
gólne oddzia³y Narodowego Funduszu Zdrowia w tej samej sprawie podejmo-
wa³y odmienne decyzje co do finansowania leku koniecznego w chemioterapii.

W zwi¹zku z powy¿szym, bior¹c pod uwagê to, i¿ podejmowane przez od-
dzia³y NFZ decyzje czasami s¹ de facto decyzjami o mo¿liwej d³ugoœci ¿ycia
pacjentów, proszê Pani¹ Minister o informacjê, w jaki sposób ministerstwo
mo¿e wp³yn¹æ na zobiektywizowanie kryteriów podejmowania decyzji w po-
wy¿szym zakresie przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz jak¹ rolê w tym
zakresie mo¿e spe³niæ Agencja Oceny Technologii Medycznych.

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.23

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Bohdana Paszkowskiego, przekazanym

przy piœmie Pana Marka Zió³kowskiego, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 30 wrzeœnia
2008 roku, znak: BPS/DSK-043-880/08, dotycz¹cym œwiadczenia „chemioterapia
niestandardowa”, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Do podstawowych aktów prawnych, które reguluj¹ warunki udzielania i zakres
œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz zasady
i tryb finansowania tych œwiadczeñ nale¿¹: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135, ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz zarz¹dzenia Prezesa NFZ
w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach, wydawane w oparciu o art. 102
ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ww. ustawy.

Œwiadczenie „chemioterapia niestandardowa” jest procedur¹ podania leku w tera-
pii nowotworów realizowan¹ z wykorzystaniem substancji, które nie znajduj¹ siê w ka-
talogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii, lub gdy substancji czynnej
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zawartej w katalogu nie mo¿na rozliczyæ w systemie sprawozdawczo-rozliczeniowym
zgodnie z przyporz¹dkowanym kodem ICD-10.

Wytyczne stosowania œwiadczenia „chemioterapia niestandardowa” okreœla za-
rz¹dzenie Nr 37/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca
2008 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecze-
nie szpitalne w zakresie chemioterapia, z póŸn. zm.

Maj¹c na uwadze poruszon¹ przez Pana Senatora kwestiê, dotycz¹c¹ podejmowa-
nia przez dyrektorów oddzia³ów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia od-
miennych decyzji w sprawie rozliczenia terapii lekiem w ramach œwiadczenia
„chemioterapia niestandardowa”, uprzejmie informujê, ¿e decyduj¹c¹ rolê w omawia-
nej procedurze odgrywa opinia zespo³u kwalifikuj¹cego, w sk³ad którego wchodz¹,
miêdzy innymi Dyrektor ds. medycznych i ordynator oddzia³u wnioskuj¹cego o terapiê,
jak równie¿ opinia w³aœciwego konsultanta wojewódzkiego, które odnosz¹ siê do stro-
ny medycznej postêpowania.

W przypadku kontynuacji terapii niestandardowej u pacjenta istotna jest równie¿
ocena efektu i tolerancji leczenia okreœlona we wniosku o chemioterapiê niestandardo-
w¹ przez lekarza prowadz¹cego dotychczasow¹ terapiê pacjenta.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z wytycznymi cytowanego na wstêpie za-
rz¹dzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, udzielanie
œwiadczeñ „chemioterapii niestandardowej” nie powinno ograniczaæ dostêpnoœci do
œwiadczeñ standardowych realizowanych w ramach umowy w rodzaju: leczenie szpi-
talne – chemioterapia.

W zwi¹zku z powy¿szym, uzyskanie zgody NFZ na finansowanie terapii lekiem w ra-
mach œwiadczenia „chemioterapia niestandardowa” uzale¿nione jest zarówno od czyn-
ników medycznych, ale równie¿ ograniczonych œrodków finansowych bêd¹cych
w dyspozycji Funduszu.

Ponadto maj¹c na uwadze omawiane zagadnienie, uprzejmie informujê, ¿e w dniu
8 paŸdziernika 2008 r. odby³o siê w Ministerstwie Zdrowia spotkanie, które dotyczy³o
kwestii zwi¹zanych z dostêpnoœci¹ i finansowaniem œwiadczenia „chemioterapia nie-
standardowa”, w którym uczestniczyli, miêdzy innymi, przedstawiciele Polskiej Unii
Onkologii oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w trakcie spotkania przez Prezesa Fun-
duszu, planowane jest uruchomienie centralnej bazy wniosków o „chemioterapiê nie-
standardow¹”, która ma u³atwiæ rozpatrywanie poszczególnych wniosków przez
oddzia³y wojewódzkie NFZ.

Odnosz¹c siê natomiast do roli Agencji Oceny Technologii Medycznych, uprzejmie
informujê, ¿e zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 wrzeœnia 2008 r.
zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. Urz.
MZ Nr 10, poz. 73), do podstawowej dzia³alnoœci Agencji nale¿y realizacja zadañ
zwi¹zanych z ocen¹, wycen¹ i taryfikacj¹ technologii medycznych.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e rekomendacje wydawane przez Agencjê, doty-
cz¹ce finansowania technologii medycznych ze œrodków publicznych, odgrywaj¹ zasadni-
cz¹ rolê w procesie wdra¿ania przez NFZ terapeutycznych programów zdrowotnych,
jak równie¿ umieszczania substancji czynnych w wykazie substancji czynnych stoso-
wanych w terapii nowotworów.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

8 sierpnia 2008 r. opublikowana zosta³a ustawa z dnia 25 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz usta-
wy o postêpowaniu w sprawach nieletnich. Moc¹ tej¿e ustawy zniesiono obo-
wi¹zek noszenia przez uczniów jednolitego stroju w szko³ach podstawowych
i gimnazjalnych, dopuszczaj¹c jednoczeœnie mo¿liwoœæ wprowadzenia takie-
go obowi¹zku dla uczniów wskutek decyzji dyrektora szko³y, podjêtej za zgo-
d¹ rady rodziców i rady pedagogicznej oraz po uzyskaniu opinii samorz¹du
uczniowskiego.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie przytoczonej regulacji prawnej proszê o in-
formacjê, jak w skali kraju wygl¹da w chwili obecnej sprawa korzystania
przez szko³y podstawowe i gimnazjalne z mo¿liwoœci wprowadzenia jednoli-
tego stroju uczniowskiego. Jednoczeœnie proszê o podanie, jakiej wielkoœci
œrodki z bud¿etu pañstwa zosta³y wydatkowane na wsparcie materialne dla
uczniów w celu zakupu jednolitego stroju uczniowskiego w zwi¹zku z wpro-
wadzeniem z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. obowi¹zku jego noszenia w szko³ach
podstawowych i gimnazjalnych. Proszê równie¿ o informacjê, czy w chwili
obecnej uczniowie mog¹ uzyskaæ od pañstwa wsparcie finansowe na zakup
jednolitego stroju uczniowskiego w przypadku, gdy taki obowi¹zek istnieje
w szkole, do której uczêszczaj¹.

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Bohdana Paszkow-

skiego w sprawie zmiany przepisów ustawy o systemie oœwiaty dotycz¹cych zniesienia
obowi¹zku noszenia jednolitego stroju uczniowskiego w szko³ach podstawowych i gim-
nazjach uprzejmie wyjaœniam:

Zniesienie obowi¹zku noszenia na terenie szko³y jednolitego stroju zgodnie
z art. 64a pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.) nast¹pi³o z dniem 1 wrzeœnia 2008 r. Zatem, w chwili obecnej
trudno jest dokonaæ analizy, w ilu szko³ach w roku szkolnym 2008/2009 utrzymano
ten obowi¹zek, a w ilu odst¹piono od jego wykonywania. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e mi-
mo zniesienia obowi¹zkowego noszenia jednolitego stroju uczniowskiego, ustawa o sy-
stemie oœwiaty zachowa³a koniecznoœæ okreœlenia w statutach szkó³ okreœlenia zasady
ubierania siê uczniów na terenie szko³y (art. 64a, pkt 6 cyt. ustawy).

W celu u³atwienia zakupu stroju przez uczniów pochodz¹cych z rodzin o niskim
statusie materialnym w 2007 r. przygotowano rz¹dowy program wsparcia tych rodzin,
na który przeznaczono 50 mln z³. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
2 lipca 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków udzielania pomocy finansowej
dzieciom i uczniom na zakup podrêczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120,
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poz. 819), uczniowie z rodzin, w których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza³
kryterium dochodowego w wysokoœci 351 z³ na osobê, uprawnieni byli do pomocy fi-
nansowej w kwocie 50 z³ na zakup jednolitego stroju. Ostatecznie na realizacjê progra-
mu wydatkowano ³¹cznie 38,2 mln z³, zaœ z programu skorzysta³o 721 054 uczniów.

W roku szkolnym 2008/2009 w szko³ach, w których wprowadzono obowi¹zek no-
szenia jednolitego stroju uczniowskiego, uczniowie z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji materialnej mog¹ sfinansowaæ jego zakup ze œrodków otrzymywanych w ra-
mach pomocy stypendialnej. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e na wyp³atê stypendiów i zasi³ków
szkolnych w okresie wrzesieñ–grudzieñ 2008 r. z bud¿etu pañstwa uruchomiono œrod-
ki w wysokoœci blisko 238 mln z³.

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Na prze³omie sierpnia i wrzeœnia bie¿¹cego roku podlask¹ prasê obieg³a
informacja, ¿e Komenda G³ówna Policji postanowi³a zmniejszyæ o 1/3 liczbê
funkcjonariuszy oddzia³ów prewencji stacjonuj¹cych w województwie pod-
laskim. Wed³ug doniesieñ, jedna z trzech istniej¹cych kompanii ma byæ woje-
wództwu podlaskiemu odebrana, a etaty przeniesione do Warszawy,
Poznania, Krakowa. Rzekomym uzasadnieniem tej decyzji jest to, ¿e wojewódz-
two podlaskie ma wysoki poziom statystycznego bezpieczeñstwa i dlatego
etaty maj¹ byæ przeniesione do innych rejonów kraju, statystycznie bardziej
zagro¿onych przestêpczoœci¹.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o wyjaœnienie, czy rzeczywiœcie taka de-
cyzja zosta³a lub w najbli¿szym czasie zostanie podjêta. Je¿eli tak, to proszê
o podanie jej uzasadnienia wraz z przewidywan¹ ocen¹ jej skutków dla funkcjo-
nowania podlaskiej policji. Na kanwie tej sprawy proszê równie¿ o wyjaœnie-
nie, na jakiej podstawie i wed³ug jakich zasad okreœlane s¹ stany etatowe
policji w poszczególnych województwach i, w ich ramach, w poszczególnych
miejscowoœciach, z uwzglêdnieniem poszczególnych rodzajów s³u¿b policyj-
nych. Czy proces ten jest oparty na zobiektywizowanych w miarê mo¿liwoœci
przes³ankach, które s¹ formalnie okreœlane, czy te¿ stanowi¹ one przedmiot
subiektywnych ocen kierownictwa policji w tym zakresie? Ponadto proszê
o informacje, jaki jest w chwili obecnej stan tak zwanych wakatów policyj-
nych oraz w jaki sposób problem ten jest rozwi¹zywany, je¿eli w dalszym
ci¹gu istnieje. Proszê równie¿ o podanie liczby osób nowo zatrudnionych
w policji na przestrzeni ostatnich dwóch lat oraz liczby funkcjonariuszy, któ-
rzy w tym okresie odeszli ze s³u¿by.

Ocena dzia³añ policji zale¿y równie¿ od stanu przestrzegania przez poli-
cjantów zasad dyscypliny s³u¿bowej. Proszê wiêc o podanie danych doty-
cz¹cych wszczêtych i prowadzonych w ostatnich dwóch latach postêpowañ
dyscyplinarnych w policji, w tym tego, w ilu z nich czyny spe³nia³y jednoczeœ-
nie znamiona przestêpstw lub wykroczeñ, w ilu wypadkach zastosowano
art. 132 ust. 4a i 4b oraz jakimi karami dyscyplinarnymi zakoñczy³y siê
przedmiotowe postêpowania, w szczególnoœci ile osób wydalono ze s³u¿by.
Ponadto proszê o podanie informacji, ilu policjantów jest w chwili obecnej za-
wieszonych w czynnoœciach s³u¿bowych oraz ilu pozostaje bez tak zwanego
przydzia³u s³u¿bowego.

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-882/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Bohdana Paszkowskiego z³o¿o-
nego podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie
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zmniejszenia liczby funkcjonariuszy oddzia³ów prewencji stacjonuj¹cych w wojewó-
dztwie podlaskim, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie podkreœlenia wymaga, i¿ korekta rozmieszczenia etatów oddzia³ów pre-
wencji Policji (Samodzielnych Pododdzia³ów Prewencji Policji) podyktowana jest koniecz-
noœci¹ przygotowania Policji do zabezpieczenia EURO 2012. Zmiana ta ma równie¿
na celu obni¿enie kosztów funkcjonowania jednostek. Zgodnie z koncepcj¹ zmian roz-
mieszczenia etatów w jednostkach Oddzia³ów Prewencji Policji i Samodzielnych Podod-
dzia³ów Prewencji Policji – z 10 województw przesuwane s¹ etaty policyjne do
6 województw. Najwiêcej etatów policyjnych planuje siê przesun¹æ z nastêpuj¹cych
województw: warmiñsko-mazurskiego (105 etatów), podkarpackiego (95 etatów) i pod-
laskiego (105 etatów) – najwiêcej do województw: lubelskiego (40), wielkopolskiego
(106), ma³opolskiego (106) i mazowieckiego (92).

Ostateczna decyzja w sprawie przesuniêæ etatów policyjnych pomiêdzy jednostka-
mi Oddzia³ów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdzia³ów Prewencji Policji, podjê-
ta zostanie po dokonaniu analizy informacji w zakresie mo¿liwoœci dokonania tych
przemieszczeñ, przekazanych przez poszczególnych komendantów wojewódzkich Policji.

Wspomnieæ nale¿y, i¿ oddzia³y prewencji Policji utworzone zosta³y w celu zapewnie-
nia mo¿liwoœci reagowania na zagro¿enia nadzwyczajne. Stanowi¹ one odwód central-
ny, podporz¹dkowany i zarz¹dzany przez Komendanta G³ównego Policji, który:

— ustala strukturê, rozmieszczenie i uzbrojenie jednostek;
— okreœla taktykê i organizacjê dzia³añ pododdzia³ów;
— wydatkuje œrodki bud¿etu centralnego Policji na odpowiednie i jednolite zabezpie-

czenie materia³owo-techniczne Oddzia³ów Prewencji Policji.
Obowi¹zuj¹ce w Policji zasady naliczania etatów komend wojewódzkich (oraz Sto-

³ecznej) Policji, nie dotycz¹ etatów Oddzia³ów Prewencji Policji. Liczba stanowisk w po-
szczególnych oddzia³ach i pododdzia³ach okreœlana jest przez Komendanta G³ównego
Policji, a przyznane normatywy etatowe jednostek nie podlegaj¹ wliczeniu do stanu
etatowego odpowiedniego garnizonu policyjnego.

Zasady okreœlania stanów etatowych w poszczególnych województwach i miejsco-
woœciach wskazane zosta³y w zarz¹dzeniu Nr 21 Komendanta G³ównego Policji z dnia
15 listopada 2001 roku w sprawie zasad naliczeñ etatowych w Policji. Przedmiotowe
zarz¹dzenie zawiera zobiektywizowane kryteria, wed³ug których dokonuje siê naliczeñ
etatów w Policji. Nale¿¹ do nich: liczba ludnoœci, wskaŸnik przestêpczoœci, liczba
ludnoœci miejskiej, liczba ludnoœci w miastach licz¹cych co najmniej 300 tys. miesz-
kañców, obszar, a tak¿e sto³ecznoœæ.

Pragnê podkreœliæ, i¿ korekty rozmieszczenia etatów oddzia³ów prewencji Policji nie
nale¿y kwalifikowaæ jako redukcji etatów Komend Wojewódzkich Policji. Trudno rów-
nie¿ zgodziæ siê z tez¹ o zmniejszeniu bud¿etu garnizonowi podlaskiemu, bowiem fak-
tyczne zmniejszenie bêdzie dotyczy³o wy³¹cznie œrodków, które Komenda Wojewódzka
Policji w Bia³ymstoku otrzyma³a od Komendanta G³ównego Policji na pokrycie kosztów
funkcjonowania 105 etatów Oddzia³ów Prewencji Policji.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zmniejszenie limitu stanowisk policyjnych
pozostaj¹cych w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bia³ymstoku o 105
stanowisk policyjnych, jest równowa¿one od 2007 roku zwiêkszaniem przez Komen-
danta G³ównego Policji limitu stanowisk korpusu s³u¿by cywilnej i pracowniczych nieob-
jêtych mno¿nikowym systemem wynagrodzeñ dla województwa podlaskiego, w ra-
mach realizacji ustawy z dnia 12 stycznia 2007 roku o ustanowieniu „Programu moder-
nizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du
w latach 2007–2009” (Dz. U. Nr 35, poz. 213). Zgodnie z za³o¿eniami przedmiotowego
Programu, Komendant G³ówny Policji zarz¹dzeniem organizacyjnym z dnia 15 maja
2007 roku zwiêkszy³ dla województwa podlaskiego limit stanowisk pracowniczych
o 189 etatów (171 etatów dla stanowisk korpusu s³u¿by cywilnej i 18 etatów pracowni-
czych bezmno¿nikowych). Natomiast w 2008 roku, zarz¹dzeniem organizacyjnym
z dnia 11 stycznia 2008 roku, Komendant G³ówny Policji zwiêkszy³ dla województwa
podlaskiego o 30 etatów, liczbê stanowisk w korpusie s³u¿by cywilnej. Przyznane etaty
pracownicze przeznaczone zosta³y na realizacjê procesu zastêpowania etatów policyj-
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nych w pionie logistyki, co skutkowaæ bêdzie kierowaniem „uwolnionych” etatów poli-
cyjnych ze s³u¿b logistycznych do realizacji podstawowych zadañ policyjnych, czyli
pe³nienia s³u¿by patrolowej.

Warto równie¿ zaznaczyæ, i¿ wed³ug stanu na dzieñ 1 paŸdziernika 2008 roku
w jednostkach Policji województwa podlaskiego na 3275 posiadanych etatów policyj-
nych, istnieje 129 wakatów (w porównaniu z poprzednim miesi¹cem, liczba wakatów
zmala³a o 21).

W œwietle powy¿szego wydaje siê, i¿ sposobem na rozwi¹zanie kwestii zrównowa¿e-
nia etatów policyjnych, które planuje siê przesun¹æ w ramach Oddzia³ów Prewencji Po-
licji, jest kontynuowanie skutecznego doboru przez Komendê Wojewódzk¹ Policji
w Bia³ymstoku.

W odniesieniu do liczby wakatów wystêpuj¹cych w Policji uprzejmie informujê, i¿
wed³ug danych na dzieñ 1 paŸdziernika 2008 roku wynosi ona 4233. Efektywny i w³aœci-
wy dobór kandydatów pozwoli³ na zmniejszenie braków kadrowych wœród funkcjona-
riuszy o 631 wakatów w stosunku do poprzedniego miesi¹ca (liczba wakatów
w poprzednim miesi¹cu wynosi³a 4864).

Informujê ponadto, i¿ w 2006 roku do s³u¿by przyjêto 5199 policjantów, a zwolnio-
no 6653 policjantów, analogicznie w roku 2007 dane te przedstawia³y siê odpowiednio
– 5538 i 5998. Zgodnie z danymi na dzieñ 1 paŸdziernika 2008 roku, bez przydzia³u
s³u¿bowego pozostaje 414 policjantów, natomiast zawieszonych w czynnoœciach s³u¿-
bowych jest 96.

W kwestii postêpowañ dyscyplinarnych uprzejmie informujê, i¿ w 2006 roku
wszczêto 3916 postêpowañ dyscyplinarnych, zakoñczono 3472. 1109 spraw wyczerpy-
wa³o znamiona przestêpstw i wykroczeñ, uniewinniono 532 policjantów, umorzono
687 spraw [zgodnie z art. 132 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j.:
Dz. U. z 2007 roku Nr 43, poz. 277 z póŸn. zm.)], odst¹piono od ukarania w 1313 spra-
wach (art. 132 ust. 4b ww. ustawy o Policji), wymierzono 940 kar dyscyplinarnych,
w tym: 675 nagan, 6 zakazów opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania, 133
ostrze¿enia o niepe³nej przydatnoœci do s³u¿by na zajmowanym stanowisku, 45 wyzna-
czeñ na ni¿sze stanowisko s³u¿bowe i 81 wydaleñ ze s³u¿by.

W 2007 roku wszczêto 2450 postêpowañ dyscyplinarnych, zakoñczono 2353 po-
stêpowania. 824 sprawy wyczerpywa³y znamiona przestêpstw i wykroczeñ, uniewin-
niono 299 policjantów, umorzono 661 spraw (zgodnie z art. 132 ust. 4a ww. ustawy
o Policji), odst¹piono od ukarania w 621 sprawach (art. 132 ust. 4b ww. ustawy o Poli-
cji), wymierzono 772 kar dyscyplinarnych, w tym: 556 nagan, 4 zakazy opuszczania
wyznaczonego miejsca przebywania, 104 ostrze¿enia o niepe³nej przydatnoœci do s³u¿-
by na zajmowanym stanowisku, 31 wyznaczeñ na ni¿sze stanowisko s³u¿bowe i 77 wy-
daleñ ze s³u¿by.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

21 grudnia ubieg³ego roku nasz kraj znalaz³ siê w strefie Schengen, co
spowodowa³o, miêdzy innymi, ¿e zaczêto stosowaæ nowe rozwi¹zania w za-
kresie ruchu granicznego z naszymi wschodnimi s¹siadami. Z jednej strony
nast¹pi³o u³atwienie w ruchu granicznym z Litw¹, z drugiej strony powsta³y
nowe formalne przeszkody w ruchu granicznym z Bia³orusi¹ i Ukrain¹.

Poniewa¿ w strefie Schengen jesteœmy od ponad pó³ roku, proszê o infor-
macjê, jak nowe rozwi¹zania dotycz¹ce ruchu granicznego wp³ynê³y na rela-
cje z naszymi wschodnimi s¹siadami w kwestiach wspó³pracy gospodarczej,
ruchu osobowego, bezpieczeñstwa publicznego, bezpieczeñstwa obrotu go-
spodarczego i ochrony polskiego obszaru celnego. Proszê równie¿ o informa-
cje, na jakim etapie przygotowañ znajduj¹ siê nowe regulacje prawne
dotycz¹ce ma³ego ruchu granicznego z Bia³orusi¹ i Ukrain¹.

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-882/08)

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia Senatora RP Pana Bohdana Paszkowskiego z³o¿o-
nego podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie no-
wych rozwi¹zañ w zakresie ruchu granicznego z Litw¹, Bia³orusi¹ i Ukrain¹ w zwi¹zku
z wejœciem do strefy Schengen uprzejmie informujê, i¿ kwestie zwi¹zane m.in. ze
wspó³prac¹ gospodarcz¹ ze wschodnimi s¹siadami, z bezpieczeñstwem obrotu gospo-
darczego oraz ochron¹ polskiego obszaru celnego w zwi¹zku z wejœciem do strefy
Schengen pozostaj¹ poza w³aœciwoœci¹ Ministra SWiA. Organami w³aœciwymi do
udzielenia odpowiedzi w ww. zakresie s¹ odpowiednio: Minister Gospodarki, Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Minister Finansów.

Odnosz¹c siê do kwestii wp³ywu wejœcia Polski do strefy Schengen na relacje ze
wschodnimi s¹siadami w zakresie bezpieczeñstwa publicznego uprzejmie informujê, i¿
po przyst¹pieniu Polski do strefy Schengen, sytuacja na granicy pañstwowej (zarówno
na odcinkach granicy zewnêtrznej, jak i wewnêtrznej UE/Schengen) jest stabilna.
Wejœcie Polski do strefy Schengen nie spowodowa³o niekorzystnych zmian pod wzglê-
dem poziomu bezpieczeñstwa dla Polski i UE, jak równie¿ nie odnotowano nowych
form zagro¿eñ nielegaln¹ migracj¹. Brak jest równie¿ sygna³ów od s³u¿b granicznych,
policyjnych i imigracyjnych innych pañstw cz³onkowskich UE/Schengen o wzroœcie
przestêpczoœci w zwi¹zku z przyst¹pieniem nowych pañstw (w tym Polski) do pe³nej
realizacji Uk³adu z Schengen.

Podkreœliæ nale¿y, i¿ Rzeczpospolita Polska – jako pañstwo cz³onkowskie Unii Eu-
ropejskiej, które z dniem 21 grudnia 2007 roku wraz z innymi pañstwami cz³onkowski-
mi Unii Europejskiej, w tym: Litw¹, £otw¹, Estoni¹, Republik¹ Czesk¹, Malt¹,
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S³owacj¹, S³oweni¹ i Wêgrami, przyst¹pi³o do strefy Schengen – zwi¹zane jest wspólno-
towymi normami prawnymi oraz zobowi¹zane jest w pe³ni stosowaæ dorobek prawny
Schengen – zgodnie z art. 2 i 3 Traktatu akcesyjnego (Dz. U. UE. L 03.236.17).

Zaznaczyæ nale¿y, i¿ w zwi¹zku z wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej oraz do
strefy Schengen odmiennie kszta³tuj¹ siê zasady dotycz¹ce ruchu granicznego z Litw¹
a odmiennie z Bia³orusi¹ i Ukrain¹.

Skutkiem wejœcia ww. krajów Unii Europejskiej do strefy Schengen, by³o zniesienie
kontroli granicznej na wewnêtrznych granicach Unii Europejskiej, co wi¹za³o siê libe-
ralizacj¹ przepisów w zakresie swobody poruszania siê. Obecnie przekraczanie wewnêtrz-
nych granic Unii Europejskiej mo¿liwe jest w ka¿dym miejscu i w dowolnym czasie,
bez wzglêdu na obywatelstwo podró¿uj¹cych (swoboda przekraczania wewnêtrznej
granicy krajów Unii Europejskiej szczególnie istotna jest dla osób mieszkaj¹cych w re-
jonach przygranicznych). Nast¹pi³y udogodnienia i u³atwienia w ruchu granicznym
z Litw¹, polegaj¹ce m.in. na: zniesieniu wszelkich przeszkód technicznych (muldy,
spowalniacze), które mog³yby wp³ywaæ na p³ynnoœæ ruchu pojazdów w miejscach daw-
nych przejœæ granicznych na granicach wewnêtrznych, w przejœciach granicznych na
granicach zewnêtrznych – zapewnieniu osobom korzystaj¹cym z zasady swobody prze-
mieszczania siê (obywatele UE i cz³onkowie ich rodzin) priorytetu odpraw granicznych
poprzez wydzielenie oddzielnych pasów ruchu, odpowiednio oznaczonych.

W przypadku obywateli pañstw trzecich, w tym Bia³orusi i Ukrainy, krajów niebê-
d¹cych cz³onkami Unii Europejskiej i nienale¿¹cych do strefy Schengen, zastosowanie
maj¹ przepisy rozporz¹dzenia (WE) Nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 roku ustanawiaj¹cego wspólnotowy kodeks zasad reguluj¹cych
przep³yw osób przez granice [kodeks graniczny Schengen (Dz. U. UE. L. 06. 105. 1)].

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt a) ppkt v)–vi) ww. kodeksu granicznego Schengen
w zwi¹zku z art. 6 Konwencji Wykonawczej do Uk³adu z Schengen z dnia 14 czerwca
1985 roku (Dz. U. UE. L. 00.239.19) – obywatele pañstw trzecich podlegaj¹ szczegó³o-
wej odprawie, zarówno przy wjeŸdzie, jak i przy wyjeŸdzie z terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego. Kontrola wjazdowa obejmuje weryfikacjê, m.in. dokumentów podró¿y lub
dokumentów uprawniaj¹cych do przekroczenia granicy, wizy, jeœli jest ona wymagana
(zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady (WE) Nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 roku) oraz
œrodków finansowych (zarówno na utrzymanie, jak i do celów planowanego pobytu, na
powrót do pañstwa pochodzenia). Ponadto, kontrola obejmuje celowoœæ wjazdu na te-
rytorium pañstwa cz³onkowskiego, sprawdzenie, czy osoba zamierzaj¹ca przekroczyæ
granicê nie jest wpisana do Systemu Informacyjnego Schengen oraz, czy nie zagra¿a
bezpieczeñstwu narodowemu i porz¹dkowi publicznemu.

Unia Europejska zawar³a w latach 2006–2007 umowy o u³atwieniach wizowych
z Rosj¹ i Ukrain¹, których stron¹ jest równie¿ Polska. Umowy te umo¿liwiaj¹ stosowa-
nie szeregu u³atwieñ wobec obywateli tych pañstw w dziedzinie procedur wizowych
oraz stosowanie obni¿onej op³aty w wysokoœci 35 euro za rozpatrzenie wniosków wizo-
wych i wydanie wiz Schengen. Przy czym, zgodnie z decyzj¹ Rady (WE) z czerwca 2006
roku, z powodu braku podobnej umowy w stosunkach z Republik¹ Bia³orusi – op³ata
za wydanie wiz Schengen obywatelom Bia³orusi pobierana jest w pe³nej wysokoœci
60 euro. Republika Bia³orusi skierowa³a w 2007 roku do Komisji Europejskiej wniosek
o rozpoczêcie negocjacji z Uni¹ Europejsk¹ w sprawie zawarcia umowy o u³atwieniach
wizowych, jednak¿e nie uzyska³ on akceptacji. Komisja Europejska wskaza³a na
przedwczesnoœæ takich dzia³añ z uwagi na wewnêtrzn¹ sytuacjê na Bia³orusi, a zw³asz-
cza na brak postêpu w procesie demokratyzacji. Niemniej, mimo negatywnego stano-
wiska Komisji Europejskiej, Polska zabiega o wprowadzenie u³atwieñ w ruchu
osobowym z Bia³orusi¹, poprzez obni¿enie op³at za wizy jednolite Schengen do pozio-
mu stosowanego wobec innych wschodnich s¹siadów. Inicjatywy Strony polskiej kon-
sultowane na ró¿nych forach Unii Europejskiej oraz w rozmowach bilateralnych
z naszymi unijnymi partnerami, spotykaj¹ siê z rosn¹cym zrozumieniem. Rz¹d RP zde-
cydowany jest kontynuowaæ wysi³ki na rzecz wprowadzenia u³atwieñ w ruchu osobo-
wym z Bia³orusi¹, maj¹c na wzglêdzie kilkaset lat wspólnej historii, s¹siedztwo oraz
liczn¹ mniejszoœæ polsk¹ zamieszka³¹ od pokoleñ na Bia³orusi. Od dnia 21 grudnia
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2007 roku op³ata za wydanie wizy krajowej obywatelom zarówno Bia³orusi, jak i Ukrai-
ny wynosi³a 35 euro. Minister Spraw Zagranicznych – w ramach uprawnieñ, jakie
przys³uguj¹ pañstwom strefy Schengen w odniesieniu do zasad wydawania wiz krajo-
wych – podj¹³ decyzjê o obni¿eniu od dnia 1 listopada 2008 roku op³aty, tj. do wysoko-
œci 20 euro za wydanie wizy krajowej obywatelom Bia³orusi. Ponadto, wejœcie w ¿ycie
z dniem 29 marca 2008 roku ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o Karcie Polaka
(Dz. U. Nr 180, poz. 1280 z póŸn. zm.), umo¿liwi³o jej posiadaczom m.in. na Bia³orusi,
Ukrainie i w Rosji ubieganie siê o zwolnienie z op³aty za wydanie wizy pobytowej d³ugo-
terminowej (krajowej), uprawniaj¹cej do wielokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Form¹ u³atwiania, zw³aszcza sta³ym mieszkañcom strefy przygranicznej, przekra-
czania granicy zewnêtrznej Unii Europejskiej jest ma³y ruch graniczny. Polska jako
kraj, który posiada jedn¹ z najd³u¿szych l¹dowych granic zewnêtrznych, by³a i jest za-
interesowana rozwojem tej formy wzajemnych kontaktów obywateli. Przedstawiciele
RP brali aktywny udzia³ w pracach nad przygotowaniem rozporz¹dzenia (WE)
Nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku ustana-
wiaj¹cego przepisy dotycz¹ce ma³ego ruchu granicznego na zewnêtrznych granicach
l¹dowych pañstw cz³onkowskich i zmieniaj¹cego postanowienia Konwencji z Schengen
(Dz. U. UE. L. 06. 405. 01). Powy¿sze rozporz¹dzenie okreœla podstawowe zasady, ja-
kim ma³y ruch graniczny powinien odpowiadaæ, a tak¿e upowa¿nia pañstwa cz³onkow-
skie do zawierania lub utrzymywania w mocy umów dwustronnych z s¹siaduj¹cymi
pañstwami trzecimi w celu wdro¿enia ma³ego ruchu granicznego. W myœl art. 15 ww.
rozporz¹dzenia – umowy dwustronne zawieraæ mog¹ postanowienia dotycz¹ce u³at-
wieñ przy przekraczaniu granicy, zgodnie z którymi pañstwa cz³onkowskie:

a) tworz¹ specjalne przejœcia graniczne otwarte tylko dla mieszkañców strefy przy-
granicznej;

b) wydzielaj¹ specjalne pasy ruchu dla mieszkañców strefy przygranicznej na zwyk-
³ych przejœciach granicznych; lub

c) bior¹c pod uwagê warunki lokalne oraz tam, gdzie wyj¹tkowo istnieje wymóg
o szczególnym charakterze, zezwalaj¹ mieszkañcom strefy przygranicznej na
przekraczanie ich zewnêtrznej granicy l¹dowej w okreœlonych miejscach, innych
ni¿ wyznaczone przejœcia graniczne oraz poza ustalonymi godzinami.

Zawarcie takich umów pozwoli mieszkañcom stref przygranicznych (obejmuj¹cych
z zasady obszar do 30 km od granicy, a w niektórych przypadkach wynikaj¹cych ze
specyfiki podzia³u administracyjnego do 50 km od granicy) na regularne przekraczanie
wspólnej granicy i przebywanie w tych strefach ze wzglêdów kulturalnych, spo³ecz-
nych, rodzinnych oraz w uzasadnionych przypadkach tak¿e z powodów ekonomicz-
nych, tylko po okazaniu specjalnego zezwolenia, bez koniecznoœci uzyskiwania wiz.
Zezwolenie na przekroczenie granicy wydawane jest odp³atnie.

Od 1 maja 2005 roku na podstawie jednostronnej decyzji w³adz Ukrainy – wszyscy
obywatele UE s¹ zwolnieni z obowi¹zku wizowego w przypadku podró¿y na Ukrainê
trwaj¹cej nie d³u¿ej ni¿ 90 dni lub w przypadku przejazdu tranzytowego przez teryto-
rium Ukrainy.

Umowy bilateralne o ma³ym ruchu granicznym, zawierane przez Pañstwa Cz³on-
kowskie z krajami s¹siednimi, musz¹ byæ równie¿ zgodne z cytowanym powy¿ej rozpo-
rz¹dzeniem (WE) Nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 roku. Zgodnie z art. 13 ust. 2 przedmiotowego rozporz¹dzenia, przed zawarciem
umów o ma³ym ruchu granicznym Rzeczpospolita Polska jest zobowi¹zania do uzyska-
nia opinii Komisji Europejskiej w zakresie zgodnoœci proponowanej umowy z rozpo-
rz¹dzeniem oraz zmiany treœci umowy wed³ug wytycznych Komisji.

Jednoczeœnie informujê, i¿ w dniu 29 lutego 2008 roku w Kijowie podpisana zosta-
³a umowa o ma³ym ruchu granicznym miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹. W zwi¹zku z zastrze¿e-
niami zg³oszonymi przez Komisjê Europejsk¹ do niektórych jej uregulowañ, treœæ
przedmiotowej umowy jest obecnie przedmiotem renegocjacji ze Stron¹ ukraiñsk¹. Po-
nadto pragnê poinformowaæ, i¿ w dniach 29–30 wrzeœnia 2008 roku w Warszawie, od-
by³a siê trzecia tura negocjacji umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
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i Rz¹dem Republiki Bia³orusi o zasadach ma³ego ruchu granicznego. Zasadnicza czêœæ
projektu umowy zosta³a uzgodniona. Szczegó³y natury technicznej bêd¹ podlegaæ
uzgodnieniom w trybie roboczym. Niemniej podkreœliæ nale¿y, i¿ w kwestii ma³ego ru-
chu granicznego, jak równie¿ prowadzenia negocjacji w tym zakresie, resortem wio-
d¹cym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu 2006 r. w Senacie RP odby³a siê konferencja pod tytu³em „Rze-

ki i Morze Ba³tyckie szans¹ rozwoju Polski”, poœwiêcona gospodarce wodnej,
¿egludze, gospodarce morskiej, energetyce wodnej, turystyce wodnej oraz
problemom bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego. Uczestnicy konferencji
przygotowali „Memoria³ w sprawie likwidacji zaniedbañ i rozwoju wodnych
sektorów gospodarki w Polsce”. W dokumencie tym przedstawione zosta³y
programowe propozycje zmierzaj¹ce do uzdrowienia stanu sektorów gospo-
darki wodnej oraz do zapewnienia ich rozwoju. Dokument zosta³ skierowany
do w³adz Rzeczypospolitej Polskiej: prezydenta, marsza³ka Sejmu, mar-
sza³ka Senatu, premiera oraz marsza³ków sejmików wojewódzkich.

Obecnie trwaj¹ konsultacje w sprawie projektu Narodowej Strategii Go-
spodarowania Wodami 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015) przygotowane-
go przez zespó³ pod kierownictwem profesora Janusza Kindera. Autorzy
projektu proponuj¹, aby gospodarkê wodn¹ zdecentralizowaæ poprzez prze-
kazanie marsza³kom województw maj¹tku hydrotechnicznego zarz¹dzanego
przez RZGW.

W opinii „œrodowisk wodnych” w naszym kraju gospodarka wodna nie
istnieje, trudno zatem oczekiwaæ, ¿e bêdzie mia³a w³aœciw¹ rangê w polityce
gospodarczej pañstwa. Ró¿ne ministerstwa i instytucje pañstwowe w³aœciwe
s¹ dla ró¿nych segmentów gospodarki wodnej, co powoduje, ¿e nie maj¹ one
szansy artyku³owaæ swoich potrzeb oraz programów rozwoju.

Panie Ministrze, czy ta planowana reforma nie spowoduje zamieszania
organizacyjnego, skutkuj¹cego dalsz¹ dezorganizacj¹ i degradacj¹ gospo-
darki wodnej? W zwi¹zku z dotychczasowym brakiem jednolitej dla ca³ego
kraju polityki wodnej przygotowywany projekt Narodowej Strategii Gospoda-
rowania Wodami 2030 bêdzie jedynie wytyczn¹ dla w³adz samorz¹dowych
i dokona jeszcze wiêkszego rozdrobnienia gospodarki wodnej.

W tekœcie projektu autorzy sugeruj¹, ¿e nie nale¿y rozwijaæ dróg wodnych,
poniewa¿ ¿egluga œródl¹dowa nie ma perspektyw rozwojowych w naszym
kraju. Zdaje siê, ¿e autorzy nie widz¹ dynamicznego rozwoju tego sektora go-
spodarki wodnej w krajach s¹siaduj¹cych. W porównaniu z nimi Polska jest
bia³¹ plam¹ na mapie ¿eglugi œródl¹dowej, znacznie odstaje te¿ pod wzglê-
dem rozbudowy energetyki wodnej, budowy zbiorników retencyjnych i roz-
woju turystyki wodnej. W wiêkszoœci regionów Polski coraz bardziej
odczuwalny jest brak wody. Pojemnoœæ zbiorników retencyjnych oceniana
jest na 6,5% œredniego rocznego odp³ywu. W krajach s¹siaduj¹cych z Polsk¹
te wskaŸniki s¹ dwukrotnie wy¿sze. Zwiêkszenie liczby i pojemnoœci zbiorni-
ków retencyjnych powinno byæ jednym z priorytetów gospodarczych.

Przedmiotem szczególnej troski, wymagaj¹cym opracowania strategii, po-
winna byæ równie¿ edukacja szkolna w zakresie problematyki wodnej oraz
kszta³cenie kadr dla gospodarki wodnej. Obecnie, w wyniku zaniedbañ, zamy-
kane s¹ szko³y i redukowana jest kadra nauczycielska z bran¿y ¿eglugowej.

Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 powinien za-
wieraæ propozycje dzia³añ strategicznych, maj¹cych na celu budowanie poli-
tyki wodnej poprawiaj¹cej zarz¹dzanie zasobami, nadrabiaj¹cej zaleg³oœci
w zakresie dekapitalizacji infrastruktury przeciwpowodziowej i hydrotechnicz-
nej, poprawiaj¹cej stan bezpieczeñstwa powodziowego, odbudowuj¹cej dro-
gi wodne dla rozwoju ¿eglugi œródl¹dowej i turystyki wodnej w naszym kra-
ju, a jednoczeœnie politykê chroni¹c¹ wodê jako najwiêksze dziedziczone
dobro Polski.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 28 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia pana senatora Andrzeja Persona, dotycz¹cego projek-

tu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami, przekazanego pismem z dnia
30 wrzeœnia br., znak: BPS/DSK-043-883/08, przedstawiam stanowisko w przedmio-
towej sprawie.

Dla zmiany dotychczasowego postrzegania gospodarki wodnej, o którym mówi³ pan
senator, niezbêdne jest podjêcie dzia³añ, które umo¿liwi¹ integracjê wymagañ rozwoju
gospodarczo-spo³ecznego z potrzebami œrodowiska przyrodniczego, przy równoczes-
nym uporz¹dkowaniu zakresu kompetencji administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
Przygotowany przez resort œrodowiska dokument, jakim jest projekt Narodowej Strate-
gii Gospodarowania Wodami, ma spe³niæ te za³o¿enia. Pragnê jednoczeœnie zaznaczyæ,
¿e projekt ten znajduje siê aktualnie na etapie wstêpnego opracowania. Jako doku-
ment strategiczny, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, wymaga opracowania prognozy
oddzia³ywania na œrodowisko. Po jej ukoñczeniu i uwzglêdnieniu uwag znajduj¹cych
siê w prognozie, projekt zostanie przekazany do konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ
miêdzyresortowych. Bêd¹ one mia³y charakter publiczny w oparciu o zasadê równoœci
i otwartoœci, a wiêc uczestniczyæ w nich bêd¹ mogli wszyscy zainteresowani obywatele
(nie tylko partnerzy instytucjonalni). Konsultacje bêd¹ mia³y charakter ogólnopolski,
regionalny i œrodowiskowy.

Celem konsultacji bêdzie uzupe³nienie projektu Strategii i lepsze doprecyzowanie
zawartych w niej zapisów. Zatem ostateczny zakres reformy w gospodarce wodnej nie
jest jeszcze okreœlony i bêdzie zale¿ny w³aœnie od wyniku konsultacji.

Oœwiadczenie pana senatora porusza tak¿e niezwykle wa¿ny problem, jakim jest
obserwowana od kilku lat tendencja w zmniejszaniu iloœci kierunków na uczelniach
kszta³c¹cych kadry dla gospodarki wodnej, co z pewnoœci¹ wymaga g³êbszego rozwi-
niêcia w projekcie Strategii.

Odnoœnie kwestii rozwoju dróg wodnych nale¿y zaznaczyæ, ¿e nak³ady finansowe
na ten cel s¹ dalece niewystarczaj¹ce, co ogranicza mo¿liwoœci prac w zakresie realiza-
cji nowych inwestycji. Œrodki finansowe desygnowane na utrzymanie ca³ego maj¹tku
gospodarki wodnej pozwalaj¹ na pokrycie jedynie oko³o 20–30% ogólnego zapotrzebo-
wania. Dlatego poprawa sytuacji finansowej gospodarki wodnej jest jednym z celów
nadrzêdnych projektowanej reformy.

Na zakoñczenie, za poœrednictwem Pana Marsza³ka, pragnê podziêkowaæ panu se-
natorowi za zainteresowanie sytuacj¹ gospodarki wodnej, jak równie¿ za wskazanie
w projekcie Strategii istotnych elementów, które wymagaj¹ rozpatrzenia oraz zwróciæ
siê z proœb¹ o dalsz¹ aktywnoœæ w tym zakresie.

MINISTER ŒRODOWISKA
Maciej Nowicki

374 18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.



Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
G³ówna ulica W³oc³awka jest czternastoipó³kilometrowym odcinkiem dro-

gi krajowej nr 1. Przez miasto przebiega ruch tranzytowy na kierunku
pó³noc–po³udnie. Wybudowana w latach siedemdziesi¹tych ulica o dwóch
pasach w ka¿dym kierunku mia³a podkreœlaæ aspiracje miasta i zaœwiadczaæ
o jego nowoczesnoœci. Dziœ jej stan jest op³akany. Nie bez wp³ywu na zu¿ycie
drogi jest zlokalizowanie w obrêbie miasta zak³adów chemicznych Anwil SA.
Jednak dramatyczny stan techniczny „jedynki” w granicach administracyj-
nych miasta wynika przede wszystkim z braku powa¿nych remontów od
chwili jej wybudowania. Miasto W³oc³awek jest zarz¹dc¹ dopiero od 1999 r.
Nadal w³aœcicielem odpowiedzialnym za stan techniczny jest pañstwo.

Koszt remontu w³oc³awskiego odcinka, szacowany na oko³o 285 milio-
nów z³, zdecydowanie przekracza mo¿liwoœci finansowe studwudziestotysiêcz-
nego miasta, którego bud¿et wynosi 400 milionów z³. W³adze W³oc³awka pod-
jê³y starania o pozyskanie œrodków unijnych w ramach dzia³ania 6.1. „Roz-
wój sieci drogowej TEN-T” Programu Operacyjnego „Infrastruktura
i Œrodowisko”. Dla w³oc³awskiej „jedynki” istnieje kompletna dokumentacja
z decyzj¹ lokalizacyjn¹ i decyzj¹ œrodowiskow¹. W trakcie sporz¹dzania jest
studium wykonalnoœci. Œrodki unijne s¹ jedyn¹ szans¹ na przebudowê tego
odcinka „jedynki”.

Z uwagi na po³o¿enie W³oc³awka stan nawierzchni „jedynki” w obrêbie
miasta poma³u urasta do problemu strategicznego dla kraju. Jest prawdopo-
dobne orzeczenie stanu katastrofy budowlanej i wy³¹czenie z ruchu zagro¿o-
nych odcinków drogi, co grozi parali¿em komunikacyjnym. Zw³aszcza
w perspektywie mistrzostw Euro 2012 W³oc³awek ma szansê zostaæ „central-
n¹ drogow¹ czarn¹ dziur¹ kraju”. Taka mo¿liwoœæ rysuje siê w obliczu stanu
przygotowañ do realizacji autostrady A1 na odcinku Toruñ–Stryków. Za-
awansowanie prac przygotowawczych do budowy w³oc³awskiego odcinka
autostrady jest nadal niewielkie. Realne jest zatem, ¿e kibice z ca³ej Europy
przemieszczaj¹cy siê na kierunku pó³noc–po³udnie bêd¹ musieli przeje¿d¿aæ
przez W³oc³awek z nara¿eniem co najmniej swoich samochodów. A przecie¿
obowi¹zkiem pañstwa jest równie¿ zapewnienie alternatywnej dla autostra-
dy bezp³atnej drogi komunikacyjnej.

Maj¹c na wzglêdzie krajowe znaczenie „jedynki” w systemie transporto-
wym, proszê Pana Ministra o pomoc w³adzom miasta i wsparcie ich w pozys-
kaniu œrodków unijnych na przebudowê tego zdegradowanego
czternastoipó³kilometrowego odcinka.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 21 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Andrzeja Persona na

18. posiedzeniu Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., Ministerstwo Infrastruktury
uprzejmie przekazuje nastêpuj¹ce informacje.

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013 projek-
ty z zakresu budowy lub przebudowy odcinków dróg krajowych w miastach na pra-
wach powiatu podlegaj¹ konkursowej procedurze wyboru. Przyjêcie takiego
rozwi¹zania jest konieczne dla zapewnienia wszystkim miastom na prawach powiatu
równych szans w dostêpie do funduszy unijnych.

W³adze W³oc³awka mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowanie wskazanego w wyst¹pieniu
Pana Senatora odcinka drogi krajowej nr 1 w ramach VI priorytetu POIiŒ, Dzia³anie
6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T. Minimalna wartoœæ realizowanego przedsiêwziêcia
zosta³a okreœlona na poziomie 20 mln PLN, natomiast maksymalny poziom dofinanso-
wania ze œrodków unijnych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Z uwagi na ograni-
czon¹ iloœæ œrodków, na obecnym etapie rozwa¿a siê przeprowadzenie jednego etapu
naboru wniosków.

Jednoczeœnie informujê, ¿e organizacj¹ konkursów oraz wyborem projektów do re-
alizacji bêdzie zajmowa³o siê Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Z³o¿one
wnioski o dofinansowanie podlegaæ bêd¹ ocenie formalnej, merytorycznej I stopnia
i merytorycznej II stopnia w oparciu o Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez
Komitet Monitoruj¹cy w dniu 8 kwietnia 2008 r., stanowi¹ce za³¹cznik nr 1 do „Szcze-
gó³owego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko”. Do
dofinansowania zostan¹ wybrane projekty, które spe³ni¹ wszystkie kryteria w ocenie
formalnej i merytorycznej II stopnia oraz uzyskaj¹ najwiêksz¹ liczbê punktów podczas
oceny merytorycznej I stopnia, do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, uprzejmie zapraszam do z³o¿enia wniosku o dofinan-
sowanie na przebudowê przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 1. Zgodnie z har-
monogramem uruchomienia POIiŒ termin og³oszenia konkursu dla dzia³ania 6.1
planowany jest na grudzieñ br.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W lutym 2008 r. opublikowany zosta³ raport „Najwa¿niejsze zagadnienia

dotycz¹ce funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce” opracowany
przez zespó³ przedstawicieli najwiêkszych krajowych firm energetycznych.
Z raportu wynika, ¿e ju¿ za dwa, trzy lata w Polsce wyst¹pi¹ okresowe pro-
blemy z utrzymaniem ci¹g³oœci dostaw energii elektrycznej, spowodowane
spadkiem operacyjnych rezerw mocy dostêpnych operatorowi systemu prze-
sy³owego do poziomu awaryjnego – poni¿ej 5% wykorzystanej mocy czynnej.
Autorzy alarmuj¹, ¿e za oko³o od trzech do szeœciu lat w Polsce mo¿e nast¹piæ
trwa³y deficyt energii siêgaj¹cy oko³o 40% zapotrzebowania. Niedobory te nie
bêd¹ mog³y byæ pokryte przez import energii ze wzglêdu na zbyt s³abo rozbu-
dowan¹ sieæ po³¹czeñ transgranicznych.

Popyt na energiê elektryczn¹ w Polsce jest obecnie ni¿szy ni¿ w rozwiniê-
tych krajach Unii Europejskiej. Obserwowana ró¿nica odzwierciedla ró¿nicê
w rozwoju Polski i bogatych krajów zachodnich: ró¿nice w zu¿yciu pr¹du na
mieszkañca wynikaj¹ z ró¿nicy w liczbie komputerów osobistych, telewizo-
rów, zmywarek przypadaj¹cych na przeciêtnego Polaka i mieszkañca strefy
euro. W przypadku gospodarstw domowych zu¿ycie pr¹du zwiêksza siê
wraz ze wzrostem zamo¿noœci, w przypadku firm roœnie wraz ze wzrostem
produkcji.

Popyt na energiê elektryczn¹ roœnie bardzo szybko. Wzrost popytu nie od-
powiada przyrostowi mocy energetycznej. Wiêkszoœæ funkcjonuj¹cych obecnie
bloków energetycznych pochodzi z lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku i w najbli¿szych latach bêdzie stopniowo wycofywana z eks-
ploatacji ze wzglêdu na naturalne zu¿ycie techniczne.

Polsce potrzebne s¹ nowe moce wytwórcze opieraj¹ce siê zarówno na
wêglu kamiennym i wêglu brunatnym, energetyce atomowej, jak i na odna-
wialnych Ÿród³ach energii. Potrzeba zaspokojenia stale rosn¹cego zapotrze-
bowania na energiê elektryczn¹ powoduje, ¿e w naszym kraju jest miejsce
dla ka¿dego noœnika energetycznego.

Budowa stopnia wodnego na Wiœle poni¿ej W³oc³awka, pomiêdzy Niesza-
w¹ a Ciechocinkiem, jest rozwi¹zaniem z jednej strony zabezpieczaj¹cym sto-
j¹cy samotnie, zagro¿ony katastrof¹ budowlan¹ stopieñ wodny we
W³oc³awku, zaœ z drugiej strony zapewniaj¹cym produkcjê energii elektrycz-
nej w elektrowni wodnej œrednio rocznie na poziomie oko³o 410 milionów kWh
przy pracy przep³ywowej.

Rosn¹ce wymogi ekologiczne, wynikaj¹ce z ramowej konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz protoko³u z Kioto, w zakresie
redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i dwutlenku wêgla wymusza-
j¹ dzia³ania w energetyce zmierzaj¹ce w wielu kierunkach. Proces integracji
z Uni¹ Europejsk¹ zobowi¹zuje nasz kraj do podejmowania dzia³añ na rzecz
rozwoju wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii.

Szanowny Panie Premierze! Nie ma i nigdy nie bêdzie Ÿróde³ energii obo-
jêtnych dla œrodowiska. Ka¿da przemiana energetyczna wp³ywa na klimat
Ziemi, takie s¹ prawa fizyki. Energia elektrowni wiatrowych produkowana
jest kosztem ptaków, które gin¹ po zderzeniach ze skrzyd³ami wiatraków.

Gro¿¹cy nam kryzys energetyczny uniemo¿liwi rozwój polskiej gospodar-
ki. Potrzebne s¹ decyzje gwarantuj¹ce i zabezpieczaj¹ce stabilnoœæ rozwoju
gospodarki naszego kraju. Jedn¹ z takich decyzji mo¿e byæ oczekiwana de-
cyzja o budowie stopnia wodnego elektrowni wodnej poni¿ej W³oc³awka.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 3 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., znak BPS/DSK-043-885/08, do-

tycz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Andrzeja Persona podczas
18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., poni¿ej przedstawiam wspólne
stanowisko Ministerstwa Œrodowiska i Ministerstwa Gospodarki we wspó³pracy z Kra-
jowym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej do oœwiadczenia Pana Senatora.

Rz¹d przyk³ada szczególne znaczenie do kwestii bezpieczeñstwa energetycznego,
w tym bezpieczeñstwa dostaw paliw i energii. Rozwój wykorzystania odnawialnych Ÿró-
de³ energii (OZE), pomimo, ¿e jest postrzegany g³ównie jako dzia³anie zmniejszaj¹ce
emisjê CO2 do œrodowiska, wywiera równie¿ wp³yw na podniesienie bezpieczeñstwa
energetycznego. Wymaga przy tym zaznaczenia, ¿e rozwój energetyki odnawialnej opie-
raæ siê bêdzie przede wszystkim na generacji rozproszonej, która jednoczeœnie przyczy-
nia siê do zmniejszenia problemów zwi¹zanych z przesy³em energii, a tym samym
istotnie poprawia bezpieczeñstwo energetyczne.

Ministerstwo Gospodarki podejmuje szerokie dzia³ania dotycz¹ce promocji rozwoju
OZE. Poprzez tworzone przepisy prawne zachêca inwestorów do podejmowania dzia³añ
na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii. Rz¹d bêdzie d¹¿yæ do
utrzymania w d³ugiej perspektywie istniej¹cych mechanizmów wsparcia, aby zapewnia-
³y potencjalnym inwestorom stabilnoœæ warunków inwestowania.

Rozwój energetyki odnawialnej ma szczególne znaczenie w kontekœcie przyjêtego
na Radzie Europejskiej w marcu 2007 r. celu obligatoryjnego dla UE dotycz¹cego 20%
udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w bilansie energii finalnej w 2020 r.

W polskich warunkach w perspektywie 2020 r. i latach kolejnych, najwa¿niejszym
Ÿród³em energii odnawialnej bêdzie biomasa. Przewiduje siê przede wszystkim jej lo-
kalne wykorzystanie w ramach tzw. generacji rozproszonej, w ma³ych jednostkach ko-
generacyjnych. Preferowane bêd¹ wysokosprawne technologie, takie jak zgazowanie
biomasy. W tym celu zosta³ przygotowany Program Innwacyjna Energetyka – Rolnictwo
Energetyczne, który zak³ada, i¿ w ka¿dej polskiej gminie do 2020 r. powstanie jedna
biogazownia wykorzystuj¹ca biomasê pochodzenia rolniczego.

Drugim bardzo wa¿nym rodzajem OZE w bilansie paliwowo-energetycznym kraju
bêdzie energetyka wiatrowa, której dynamiczny rozwój obserwujemy obecnie równie¿
w Polsce. Przewiduje siê lokalizacjê farm wiatrowych zarówno na l¹dzie, jak i na morzu.
Z uwagi na wyj¹tkowe trudnoœci dotycz¹ce budowy farm wiatrowych na morzu, Mini-
sterstwo Gospodarki aktywnie w³¹czy siê w powstanie pierwszej tego typu instalacji.

Nadal istotne znaczenie bêdzie mia³ rozwój energetyki wodnej. Bêdzie on jednak
ograniczony do tzw. ma³ej energetyki wodnej.

Na podstawie informacji przekazanych przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej,
projekt Ekologiczne bezpieczeñstwo stopnia wodnego W³oc³awek umieszczony zosta³
w wykazie projektów do wspó³finansowania z Funduszu Spójnoœci w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, III oœ priorytetowa Zarz¹dzanie zaso-
bami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom œrodowiska dzia³anie 3.1 Retencjonowanie wody
i poprawa stanu bezpieczeñstwa technicznego istniej¹cych urz¹dzeñ wodnych oraz za-
pewnienie bezpiecznego przejœcia wód powodziowych i lodu oraz poprawa sanitarnego
wód przybrze¿nych.

Umieszczenie tego projektu na liœcie projektów indywidualnych Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013, uzasadnione jest przede wszystkim
potrzeb¹:
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— likwidacji zagro¿enia bezpieczeñstwa obiektu katastrof¹ budowlan¹, która mo¿e
wyst¹piæ w zwi¹zku z d³ugoletni¹ eksploatacj¹ pojedynczego stopnia trwaj¹c¹
38 lat bez podparcia go kolejnym stopniem (kolejnym planowanym w Kaskadzie
mia³ byæ stopieñ Ciechocinek),

— zahamowania degradacji doliny Wis³y,
— pokonania bariery permanentnego, jak dot¹d, braku œrodków finansowych na re-

alizacjê tego zadania.
Maj¹c na uwadze znaczenie tego projektu dla zabezpieczenia poprawy stanu bez-

pieczeñstwa powodziowego, zosta³ on umieszczony na liœcie przedsiêwziêæ, dla których
dokumentacja techniczna mo¿e byæ sfinansowana z Memorandum Finansowego
nr 2002/PL/16/PA/013 Pomoc techniczna dla sektora œrodowisko w Polsce.

W ramach œrodków z ww. projektu pomocy technicznej, od III kwarta³u 2006 r. jest
realizowany etap przygotowawczy projektu. W dniu 20 czerwca br. odebrano od firmy
HYDROPROJEKT Sp. z o.o. dokumentacjê przygotowawcz¹ dla piêciu wariantów mo¿-
liwych rozwi¹zañ.

Analiza techniczno-ekonomiczna wskazuje za trzema wariantami zabezpieczenia
stopnia: próg piêtrz¹cy poni¿ej stopnia wodnego W³oc³awek, lokalizacja nowego stop-
nia wodnego w Nieszawie, lokalizacja nowego stopnia wodnego w Ciechocinku.

Wybór nie jest prosty. Stopnie pozwoli³yby na generowanie odnawialnych Ÿróde³
energii. Jednak¿e, realne mo¿liwoœci realizacji projektu w perspektywie finansowej
2007–2013, które zobowi¹zuj¹ inwestora do rozliczenia inwestycji do 2015 roku, sk³a-
niaj¹ do budowy progu piêtrz¹cego.

Ponadto, na pomoc Unii Europejskiej mo¿emy liczyæ jedynie przy realizacji budowy
progu piêtrz¹cego, gdy¿ œrodki UE nie mog¹ byæ przeznaczone na finansowanie inwe-
stycji generuj¹cej znaczny dochód jakim jest planowana elektrownia wodna.

Obecnie znany jest koszt poszczególnych rozwi¹zañ. Teraz nale¿y przeprowadziæ
wielowariantow¹ analizê oceny oddzia³ywania na œrodowisko wraz z niezbêdnymi kon-
sultacjami spo³ecznymi wszystkich zainteresowanych œrodowisk, bez których nie mo¿-
na wskazaæ optymalnego wariantu.

Na zakoñczenie nale¿y wspomnieæ o przewidywanym wzroœcie wykorzystania rów-
nie¿ innych rodzajów OZE ni¿ wymienionych powy¿ej. W znacznie wiêkszym ni¿ do-
tychczas stopniu zak³ada siê bowiem wykorzystanie zasobów geotermalnych oraz
energii promieniowania s³onecznego do celów ciep³owniczych.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do wiceprezesa Rady Ministrów,

ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Panie Premierze! Panie Ministrze!
W moim okrêgu wyborczym 15 sierpnia 2008 r. w dwóch powiatach, czê-

stochowskim oraz lublinieckim, tr¹by powietrzne po³¹czone z burzami, ulewny-
mi deszczami oraz gradobiciem spowodowa³y œmieræ dwóch osób, zniszczy³y
kilkaset budynków mieszkalnych i gospodarczych, zak³óci³y infrastrukturê
energetyczn¹ i telekomunikacyjn¹, powali³y setki drzew. Najwiêksze szkody
dotknê³y gmin Herby, Koszêcin, Blachownia, Mykanów, Kruszyna, Rusinowi-
ce i Kalina. Na terenie gmin Blachownia, Mykanów, Kruszyna oraz miasta Czê-
stochowa uszkodzone zosta³y miêdzy innymi sto trzydzieœci trzy dachy na
budynkach mieszkalnych, piêædziesi¹t osiem dachów na budynkach gospo-
darczych, 16 ha lasu, szeœæ samochodów osobowych. W powiecie lublinieckim
na terenie gmin Rusinowice i Kalina uszkodzonych zosta³o osiemdziesi¹t piêæ
budynków mieszkalnych, szeœæ domów letniskowych itd.

Wiem, ¿e rz¹d podj¹³ szybkie dzia³ania, aby udzieliæ pomocy poszkodo-
wanym. Dziêki œrodkom pomocowym wszêdzie trwa usuwanie zniszczeñ,
np. w gminie Koszêcin odbudowa zniszczonych oko³o siedemdziesiêciu do-
mostw jest w stanie zaawansowanym lub na ukoñczeniu. Zapomogowe œrod-
ki gminne w wysokoœci 1500 z³ przekazane zosta³y niezw³ocznie
poszkodowanym rodzinom. Jednak poszkodowani skar¿¹ siê na brak p³yn-
noœci przelewów p³atnoœci rz¹dowych. Nie wiem, czy wynika to w wiêkszej
mierze z procedur bankowych czy zaniedbañ administracji. Podobne proble-
my z p³ynnoœci¹ przekazywania œrodków s¹ w gminie Herby, gdzie uszko-
dzonych zosta³o oko³o stu dwudziestu budynków – wiêkszoœæ jest
odbudowanych, trzy domostwa budowane s¹ od podstaw. Na brak p³ynnoœci
przekazywania œrodków skar¿¹ siê te¿ mieszkañcy Blachowni.

Panie Premierze, mieszkañcy wspomnianych miejscowoœci zapamiêtali
s³owa ministra Grzegorza Schetyny, ¿e rz¹d zamierza pokryæ z bud¿etu stra-
ty ofiar nawa³nic w 100%. Zastanawiam siê, czy jest mo¿liwa pomoc wszyst-
kim w takim stopniu, skoro tylko oko³o 30–40% poszkodowanych by³o
ubezpieczonych. A poza tym, jak znam ¿ycie, najczêœciej straty s¹ wiêksze
ni¿ odszkodowania. Czy wszystko nie skoñczy siê na obietnicach?

Dobrze by³oby przy okazji tej akcji pomocowej zebraæ informacje oraz
ewentualne skargi od poszkodowanych mieszkañców, aby w przysz³oœci po-
moc by³a szybsza i efektywniejsza. Pos³u¿y³oby to równie¿ przygotowaniu
odpowiedniej ustawy, o której wspomnia³ Pan Premier podczas rozmów z po-
szkodowanymi, mówi¹c, ¿e rz¹d zastanowi siê, jak w przysz³oœci szybko po-
magaæ ofiarom podobnych nieszczêœæ.

Tu przypomnê, ¿e prezydent Lech Kaczyñski 8 lutego 2008 r. przes³a³ do
Sejmu projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klêsk ¯ywio³owych. Usta-
wa mia³a zapewniæ poszkodowanym szybk¹ i skuteczn¹ pomoc. Marsza³ek
Sejmu skierowa³ j¹ do pierwszego czytania dopiero 27 czerwca – czyli usta-
wa przele¿a³a w szufladzie blisko pó³ roku. Sejm odrzuci³ j¹ w pierwszym
czytaniu na posiedzeniu 25 lipca, a wiêc trzy tygodnie przed obecn¹ klêsk¹.
Za jej odrzuceniem g³osowali wy³¹cznie pos³owie PO i PSL. Przeciwny tej
ustawie by³ równie¿ wicepremier Waldemar Pawlak.

Wiem, ¿e zawsze rozdzia³ pomocy finansowej bêdzie budzi³ w¹tpliwoœci
czy niezadowolenie, ale skoro pad³o s³owo o projektowanej ustawie,
chcia³bym, aby zwrócono w niej uwagê na potrzebê szerszej pomocy dla osób
prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ich straty s¹ znacznie wiêksze ni¿
odszkodowanie i wiele z nich nie ma obecnie œrodków, aby wznowiæ prowa-
dzon¹ wczeœniej dzia³alnoœæ. W rozmowach z wójtami us³ysza³em równie¿
postulat, aby w takiej ustawie znalaz³ siê zapis o bezpoœrednim dofinanso-
waniu poszkodowanych urzêdów gminnych, na które spad³y koszty zwi¹za-
ne z odbudow¹ i remontami w³asnych nieruchomoœci i ca³ej zniszczonej
infrastruktury – chodników, oœwietlenia, ³awek, itp.
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Panie Premierze, Panie Ministrze, bêdê wdziêczny za sporz¹dzenie rapor-
tu z udzielonej pomocy poszkodowanym przez tr¹bê w moim okrêgu wybor-
czym, a tak¿e z nadziej¹ bêdê oczekiwa³ na wspomnian¹ ustawê o Funduszu
Pomocy Ofiarom Klêsk ¯ywio³owych.

Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 31.10.2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-887/08)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Czes³awa Ryszkê pod-
czas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie sporz¹dzenia
raportu z udzielonej pomocy poszkodowanym przez tr¹bê powietrzn¹ w dniu 15 sier-
pnia 2008 roku w powiecie czêstochowskim i lublinieckim, uprzejmie przedstawiam na-
stêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e ju¿ w dniu 19 sierpnia 2008 roku Minister Fi-
nansów – na wniosek Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji – podpisa³ decyzjê
o przekazaniu pierwszych œrodków na wyp³atê zasi³ków dla osób i rodzin poszkodowa-
nych w wyniku sierpniowej klêski ¿ywio³owej.

Dotychczas województwa poszkodowane w wyniku tegorocznych katastrof natu-
ralnych otrzyma³y pomoc finansow¹ w ³¹cznej wysokoœci 62.221.276 z³, w tym z rezer-
wy celowej bud¿etu pañstwa na przeciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych, bêd¹cej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji –
42.984.954 z³. Pozosta³a kwota to œrodki z bud¿etów wojewodów, œrodki w³asne gmin
oraz œrodki z innych Ÿróde³ (darowizny).

W gminie Herby pomoc finansow¹ w formie zasi³ku otrzyma³o 157 rodzin w ³¹cznej wyso-
koœci 3.100.464 z³, natomiast w gminie Blachownia 145 rodzin w ³¹cznej kwocie 1.647.261 z³.

Zgodnie z przyjêtymi zasadami, œrodki finansowe przekazywane s¹ poszkodowa-
nym w transzach nie wiêkszych ni¿ 10 tys. z³. Warunkiem uruchomienia kolejnej tran-
szy jest rozliczenie siê z poprzednio otrzymanych œrodków.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e wielkoœæ œrodków zabezpieczonych w bud¿ecie pañstwa na
przeciwdzia³anie i usuwane skutków klêsk ¿ywio³owych pozwala na udzielenie pomocy
osobom lub rodzinom, których gospodarstwa domowe zosta³y poszkodowane w wyni-
ku tegorocznych nawa³nic i huraganów.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e œrodki dla osób i rodzin poszkodowanych
w wyniku klêsk ¿ywio³owych powinny byæ wyp³acone do dnia 15 grudnia 2008 roku
i dopiero po up³ywie tego terminu mo¿liwe bêdzie sporz¹dzenie raportu z pomocy
udzielonej osobom poszkodowanym.

Ponadto warto wskazaæ, ¿e z inicjatywy Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji zosta³y ju¿ rozpoczête prace zmierzaj¹ce do utworzenia w Polsce powszechnego
systemu ubezpieczeñ od skutków klêsk ¿ywio³owych.

Z wyrazami szacunku
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra spraw wewnêtrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Panie Ministrze!
Oœwiadczenie to sk³adam w sprawie powrotu do Ojczyzny z Kazachsta-

nu potomków polskich zes³añców.
Do mojego biura senatorskiego docieraj¹ zapytania i petycje Zwi¹zku Re-

patriantów RP w sprawie powrotu do Ojczyzny potomków polskich zes³añ-
ców do Kazachstanu. Minê³o ju¿ siedemdziesi¹t lat od pierwszych masowych
deportacji Polaków z Ukrainy do Kazachstanu. Ju¿ trzecie pokolenie ¿yj¹cych
tam naszych Rodaków nie mo¿e doczekaæ siê powrotu do Ojczyzny przod-
ków. Za wiernoœæ Polsce ich dziadowie i ojcowie przeszli niewyobra¿alny ter-
ror sowieckiego imperium, ca³¹ Golgotê Wschodu.

Rodacy dot¹d pozostaj¹cy w Kazachstanie wci¹¿ maj¹ nadziejê, ¿e rz¹d wol-
nej Rzeczypospolitej Polskiej upomni siê o nich, jak o najlepszych Synów Narodu.
Wci¹¿ czekaj¹ na tak¹ akcjê repatriacyjn¹, która potraktuje ich godnie i sprawiedli-
wie, ka¿demu, kto chce wróciæ, da prawo do osiedlenia siê w Polsce. Tak¿e ci z nich,
którzy wrócili do Polski, wci¹¿ czekaj¹ na takie regulacje prawne, które nie bêd¹
skazywaæ ich na ¿ycie w ubóstwie, na bycie tutaj obywatelami drugiej kategorii.

Panie Ministrze, chcia³bym dowiedzieæ siê, jak obecny rz¹d RP realizuje
zadania repatriacyjne, a ponadto jak chce naprawiæ niedoskona³oœci dotych-
czasowego procesu repatriacyjnego. Poni¿ej przywo³ujê kilka spraw, które
zdaniem repatriantów wymagaj¹ szczególnie pilnych dzia³añ.

Zdaniem Zwi¹zku Repatriantów RP repatriacja winna odbywaæ siê na po-
ziomie pañstwowym. Konieczne jest powo³anie urzêdu przesiedleñczego lub
pe³nomocnika do spraw repatriacji podlegaj¹cego bezpoœrednio premierowi.
Powinny zostaæ powo³ane delegatury wojewódzkie takiego urzêdu, a rz¹d,
wzorem Niemiec, powinien zobowi¹zaæ wojewodów do przyjêcia okreœlonej licz-
by Rodaków z Kazachstanu, zgodnie z zaplanowan¹ polityk¹ repatriacyj-
n¹ pañstwa. Potrzebna jest zmiana nazwy z „ustawa o repatriacji” na „usta-
wa o deportowanych”, to znaczy posiadaj¹cych akty rehabilitacji œwiadcz¹ce
o deportacji. Najlepszym rozwi¹zaniem by³by rz¹dowy lub prezydencki pro-
jekt takiej ustawy. W przedmiotowej ustawie nale¿y kategorycznie zerwaæ
z podzia³em zaproszeñ na tak zwane imienne, s³u¿¹ce ³¹czeniu rodzin i do-
brej adaptacji repatriantów w Polsce, oraz anonimowe – baza „Rodak” – z któ-
rymi w ci¹gu czterech lat do Polski przyby³o tylko oko³o trzystu osób! Takie
ró¿nicowanie zaproszeñ jest niesprawiedliwe i krzywdz¹ce. Na zaproszenia
imienne czteroosobowa rodzina otrzymuje obecnie z bud¿etu pañstwa na re-
mont lokalu mieszkalnego 16 tysiêcy z³. Tymczasem na zaproszenia anoni-
mowe ta sama rodzina otrzymuje oko³o 120 tysiêcy z³. Jest to ogromnie
niesprawiedliwe. Anonimowa repatriacja nie daje tak¿e mo¿liwoœci ³¹czenia
rodzin marz¹cych o powrocie. Ojczyzna skazuje wiêc Rodaków na ból kolej-
nych roz³¹k. To generalnie przek³ada siê na niski wskaŸnik repatriacji. Pil-
nych regulacji wymaga sprawa emerytur i rent dla repatriantów oraz
cz³onków ich rodzin bêd¹cych innej narodowoœci. Przyk³ad: repatriant z czter-
dziestoletnim sta¿em pracy w Kazachstanie otrzymuje obecnie najni¿sz¹
emeryturê, a cz³onek jego rodziny o innej narodowoœci nie otrzymuje ¿adnych
œwiadczeñ. Rodziny te ¿yj¹ w skrajnym ubóstwie.

Wskazane jest uregulowanie z rz¹dem Kazachstanu sprawy przekazy-
wania Polsce funduszy emerytalnych osób repatriowanych; zaliczanie sta¿u
pracy w Kazachstanie do tak zwanego okresu sk³adkowego, stanowi¹cego
podstawê do ustalenia wysokoœci œwiadczenia emerytalnego i rentowego.
Bez tego wyp³acane s¹ obecnie repatriantom najni¿sze œwiadczenia, skazu-
j¹ce ich na ¿ycie w skrajnym ubóstwie; skrócenie oczekiwania na obywatel-
stwo polskie wspó³ma³¿onków repatriantów innej narodowoœci
i uregulowanie spraw ich œwiadczeñ emerytalnych i rentowych.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o zajêcie siê tym zagadnieniem.

Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-887/08)

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Czes³awa Ryszkê podczas
18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 roku w sprawie powrotu do Ojczyzny z Ka-
zachstanu potomków polskich zes³añców, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji reali-
zuje zadania wynikaj¹ce z ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (t.j.: Dz. U.
z 2004 roku Nr 53, poz. 532 z póŸn. zm.), a w szczególnoœci jest organem w³aœciwym do
udzielenia zgody na wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji lub na wydanie decyzji
o przyrzeczeniu jej wydania przez konsula w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamiesz-
kania osoby ubiegaj¹cej siê o wydanie przedmiotowej wizy (vide: art. 12b ust. 1). Minis-
ter Spraw Wewnêtrznych i Administracji prowadzi tak¿e ewidencjê lokali mieszkalnych
i Ÿróde³ utrzymania dla repatriantów oraz ewidencjê osób ubiegaj¹cych siê o wydanie
wizy wjazdowej w celu repatriacji i cz³onków ich rodzin nieposiadaj¹cych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub Ÿród³a utrzymania. Dane
z obydwu ewidencji stanowi¹ komputerow¹ bazê danych „Rodak”.

Odnosz¹c siê do kwestii zaproszeñ dla repatriantów stwierdziæ nale¿y, i¿ zró¿nico-
wanie ich na imienne i nieimienne nie spowodowa³o wstrzymania repatriacji. Pragnê
przy tym wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 12 ustawy o repatriacji, wydanie wizy wjazdowej
w celu repatriacji uwarunkowane jest przedstawieniem przez wnioskodawcê dowodu
potwierdzaj¹cego posiadanie warunków do osiedlenia siê tj. posiadanie lub zapewnie-
nie lokalu mieszkalnego i Ÿróde³ utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca
wychodz¹c naprzeciw osobom, które nie maj¹ mo¿liwoœci samodzielnego zapewnienia
warunków do osiedlenia siê, wprowadzi³ instytucjê zaproszeñ gmin dla niewskazanych
imiennie repatriantów, aby osoby te równie¿ zosta³y objête repatriacj¹. Ustawa o repa-
triacji wprowadza jednoczeœnie rozwi¹zania maj¹ce na celu udzielenie ekonomicznego
wsparcia dla gmin, które dobrowolnie przyjmuj¹ na swój teren repatriantów. Zgodnie
z art. 21 cytowanej ustawy, gminie, która zapewni lokal mieszkalny nieokreœlonym
imiennie repatriantom i zobowi¹¿e siê do zawarcia na czas nieokreœlony umowy nada-
j¹cej im tytu³ prawny do tego lokalu, udziela siê dotacji z bud¿etu pañstwa na podsta-
wie porozumienia zawartego pomiêdzy gmin¹ a w³aœciwym wojewod¹. Wysokoœæ
dotacji stanowi równowartoœæ iloczynu 45 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkal-
nego i wysokoœci wskaŸnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej budynku mieszkalnego na terenie danego powiatu, og³aszanego przez woje-
wodê na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U.
z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z póŸn. zm.), obowi¹zuj¹cego w dniu z³o¿enia wniosku
o przyznanie dotacji do w³aœciwego wojewody (tj. oko³o 120 tys. z³). Ponadto warto zau-
wa¿yæ, i¿ ka¿demu repatriantowi oraz przybywaj¹cym z nim do Rzeczypospolitej Pol-
skiej cz³onkom najbli¿szej rodziny repatrianta, pozostaj¹cym we wspólnym
gospodarstwie domowym, udziela siê jednorazowo pomocy ze œrodków bud¿etu pañ-
stwa (vide: art. 17 ustawy o repatriacji). Maj¹c na uwadze fakt, i¿ wskazane dotacje
przyznawane s¹ gminom, za nieprawdziwe nale¿y uznaæ stwierdzenie, ¿e rodziny ko-
rzystaj¹ce z tzw. „anonimowych” zaproszeñ otrzymuj¹ pomoc finansow¹ w wysokoœci
120 tys. z³. Jednoczeœnie zaznaczyæ nale¿y, ¿e liczba podejmowanych przez rady gmin
uchwa³ zawieraj¹cych gwarancjê lokalu mieszkalnego dla repatriantów, uzale¿niona
jest od sytuacji ekonomicznej i spo³ecznej gminy i pozostaje bez wp³ywu na charakter
samego zaproszenia (imienne czy nieimienne).
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Pragnê równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w procesie repatriacji realizowana jest zasada ³¹cze-
nia rodzin i nie s¹ znane przypadki celowego rozdzielenia rodziny. Rady gmin, podejmu-
j¹c uchwa³y w zakresie zaproszenia rodzin repatriantów, zarówno w przypadku
zaproszeñ imiennych jak i nieimiennych, zawsze okreœlaj¹ warunki, jakim powinny
one odpowiadaæ (liczba cz³onków rodziny, jak¹ gotowi s¹ przyj¹æ, kwalifikacje zawodo-
we). W przypadku zaproszeñ imiennych, rada gminy przed podjêciem uchwa³y, zapo-
znaje siê z informacjami na temat chêtnej do osiedlenia siê rodziny (liczba osób
w rodzinie, wiek, kwalifikacje) i analizuje je pod k¹tem w³asnych mo¿liwoœci w zakresie
stworzenia dogodnych warunków. W przypadku zaproszeñ dla niewskazanych imien-
nie repatriantów, rada gminy okreœla warunki, jakim powinna odpowiadaæ rodzina
chêtna do skorzystania z anonimowej oferty (podawana jest oczekiwana liczba cz³on-
ków rodziny, preferowane kwalifikacje zawodowe, wiek), jak równie¿ przedstawia pro-
ponowane warunki do osiedlenia siê (rodzaj lokalu mieszkalnego, mo¿liwoœæ
zatrudnienia). W Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji na bie¿¹co koja-
rzone s¹ tzw. „anonimowe” zaproszenia z rodzinami, które odpowiadaj¹ zaproponowa-
nym warunkom zarówno liczebnie, jak i zawodowo. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ nie
wystêpuj¹ sytuacje, w których w celu zrealizowania uchwa³y rady gminy w zakresie za-
proszenia niewskazanych imiennie repatriantów, dokonuje siê podzia³u rodziny.

W odniesieniu do postulatu powo³ania urzêdu przesiedleñczego lub pe³nomocnika
do spraw repatriacji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wraz z wejœciem w ¿ycie ustawy o repatriacji,
w urzêdach wojewódzkich zostali powo³ani pe³nomocnicy wojewodów do spraw repa-
triacji, którzy utrzymuj¹ bezpoœredni kontakt z samorz¹dami i s³u¿¹ pomoc¹ w roz-
wi¹zywaniu problemów, które napotykaj¹ zarówno repatrianci, jak i podmioty
anga¿uj¹ce siê w proces repatriacji.

Odnosz¹c siê do emerytur i rent przyznawanych repatriantom w Rzeczypospolitej
Polskiej uprzejmie informujê, i¿ podjête zosta³y ju¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do zawarcia
dwustronnych umów o œwiadczeniach spo³ecznych z pañstwami, z których pochodz¹
repatrianci. Z uwagi jednak na fakt, i¿ kwestie te pozostaj¹ w zakresie w³aœciwoœci Mi-
nistra Pracy i Polityki Spo³ecznej, zasadnym wydaje siê, aby wskazany organ odniós³
siê do przedmiotowego zagadnienia. Niezale¿nie od powy¿szego pragnê poinformowaæ,
¿e Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji wystêpowa³o do Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia zmiany do ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych (t.j.: Dz. U. z 2004 roku Nr 39, poz. 353 z póŸn. zm.), tak aby prawo do zaliczenia
okresów zatrudnienia za granic¹ przy ustalaniu prawa do œwiadczeñ emerytalno-rentowych
w Rzeczypospolitej Polskiej s³u¿y³o nie tylko repatriantom, ale i przybywaj¹cym wraz
z nimi ma³¿onkom, którzy przebywaj¹ w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie
siê, jednak kwestia ta do dzisiaj nie zosta³a rozstrzygniêta.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e przy Miêdzyresortowym Zespole do Spraw
Polonii i Polaków za granic¹ zosta³a powo³ana grupa robocza do spraw repatriacji,
w sk³ad której bêd¹ wchodziæ przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji oraz innych resortów. Prace tej grupy maj¹ obj¹æ m.in. przygotowania pro-
jektu nowelizacji ustawy o repatriacji w zakresie bêd¹cym nastêpstwem analizy
dotychczasowego wykonania przedmiotowej ustawy.

Z powa¿aniem
MINISTER SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
W obszernych tekstach prof. Jerzego Roberta Nowaka publikowanych na

³amach „Naszego Dziennika” (miêdzy innymi z dnia 24 wrzeœnia 2008 r.),
znalaz³y siê powa¿ne zarzuty wobec wydawanych we Francji ksi¹¿ek o Pol-
sce, pe³nych fa³szów i historycznych deformacji obrazu Polski. Zdumiewa-
j¹ce, ¿e autorami tych zbiorowych prac s¹ równie¿ rodzimi profesorowie. Tak
jest miêdzy innymi w wydanej w 2007 r. ksi¹¿ce „La Pologne”, w której znaj-
duj¹ siê teksty kilku historyków polskich: prof. Andrzeja Paczkowskiego,
prof. Tomasza Na³êcza, wyk³adowcy uniwersyteckiego Marcina Zaremby,
prof. Brunona Drwêskiego, prof. Dariusza Jarosza i redaktora Wojciecha Kali-
nowskiego. Zdumiewa, ¿e wspomniani polscy historycy nie zaprotestowali
przeciw tej antypolskiej ksi¹¿ce i nie wp³ynêli na zmianê treœci w niej zawar-
tych.

Nie bêdê przywo³ywa³ obraŸliwych i demagogicznych okreœleñ wobec
partii i polityków prawicowych, ataków na rz¹d J. Olszewskiego, na rzekomo
antyeuropejskie rz¹dy PiS. W tym kontekœcie nie dziwi piêtnowanie dekomu-
nizacji i lustracji, podnoszenie zas³ug A. Kwaœniewskiego za jego internacjo-
nalizm, a tak¿e widoczny rusofilizm.

Szczególny jest równie¿ w tej ksi¹¿ce obraz polskiej kultury po 1989 r.,
który opisa³ w „La Pologne” b. radca naukowy i kulturalny ambasady Francji
w Warszawie Jean-Yves Potel. W tym obrazie polskiej kultury zabrak³o miê-
dzy innymi jakiejkolwiek wzmianki o Zbigniewie Herbercie, jest za to Ewa
Bem, Dorota Mas³owska, Pawe³ Huelle, Andrzej Stasiuk, Anda Rottenberg
i Katarzyna Kozyra. Szczególnie wyeksponowana jest rzekomo „przeœlado-
wana” przez narodowo-katolick¹ ekstremê Dorota Nieznalska.

Ta blisko szeœæsetstronicowa ksi¹¿ka o Polsce jest wyj¹tkowo szkodliwa.
Stanowi rodzaj propagandowej agitki, nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek
próbami obiektywnego historycznego czy politologicznego pisarstwa. Jest ka-
rykatur¹ obrazu historii Polski i Polski wspó³czesnej.

Panie Ministrze, podobnych ksi¹¿ek we Francji wychodzi wiêcej, miêdzy
innymi w 2004 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka „La Pologne. Histoire, société, culture”
pióra Daniela Beauvois. Autor zosta³ wyró¿niony doktoratami honoris causa
Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu
Wroc³awskiego. Zarówno wy¿ej wspomniana, jak i inne ksi¹¿ki tego autora
„wyró¿niaj¹ siê” uprzedzeniami wobec Polski, a zw³aszcza szczególn¹ ten-
dencyjnoœci¹ w pokazywaniu arcyponurego obrazu szlachty polskiej na Kre-
sach, kolaboruj¹cej z Moskw¹, traktuj¹cej ludnoœæ ukraiñsk¹ jak
niewolników. W jego ksi¹¿kach roi siê od œwiadomych fa³szów, wyszukiwa-
nia „polskich z³ych czynów”, a tak¿e od skandalicznych b³êdów merytorycz-
nych. Szczególnie zafa³szowany i jednostronny jest kreœlony przez Beauvois
obraz stosunków miêdzy Polakami a ¯ydami w czasie ostatniej wojny. Beau-
vois poœwiêca dos³ownie cztery wiersze na opisanie pomocy dla ¯ydów ze
strony Polaków, natomiast wielokrotnie wiêcej uwagi poœwiêca np. obalone-
mu ju¿ k³amstwu o torturowaniu i spaleniu tysi¹ca szeœciuset ¯ydów w Je-
dwabnem.

Nie bêdê polemizowa³ z tez¹ Beauvois, który piêtnuje Polskê ostatnich lat
za wy³amanie siê z solidarnoœci europejskiej i szukanie protektora w Stanach
Zjednoczonych. To ju¿ nie b³¹d autora, ale jego polityczne zaœlepienie.

Panie Ministrze, pragnê dowiedzieæ siê, jak Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, polskie ambasady i placówki konsularne reaguj¹ na te i podobne k³am-
liwe ksi¹¿ki, szkaluj¹ce i szkodz¹ce naszemu krajowi. Bêdê wdziêczny za
szersze opracowanie tematu.

Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 29 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana senatora Czes³awa Ryszkê podczas

18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. (pismo nr BPS/DSK-043-888/08)
uprzejmie informujê, ¿e uwagi Pana Senatora przekazaliœmy do Ambasady RP w Pary-
¿u z poleceniem, aby nawi¹za³a kontakt z wydawcami wskazanych przez Pana Senato-
ra publikacji i poprosi³a je o zajêcie stanowiska wobec postawionych w oœwiadczeniu
zarzutów.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ dotychczas Ambasada RP w Pary¿u nie otrzy-
ma³a ¿adnych sygna³ów na temat fa³szowania historii i wizerunku Polski we wskaza-
nych ksi¹¿kach. Zapewniam, i¿ Ambasada RP regularnie monitoruje publikacje
dotycz¹ce Polski i podejmuje stosowne interwencje w wymagaj¹cych tego sytuacjach.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej
oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Moje oœwiadczenie dotyczy przesuniêcia na listê rezerwow¹ dofinanso-
wania programu „Hala Stulecia we Wroc³awiu – Centrum Innowacyjnoœci
w Architekturze i Budownictwie”.

Przesuniêcie na listê rezerwow¹ wymienionego projektu spowodowa³o
zaniepokojenie opinii publicznej co do kryteriów, którymi kierowa³o siê mini-
sterstwo, zmieniaj¹c ranking wczeœniej przyjêty przez miêdzyresortowy ze-
spó³ ekspertów.

Hala Stulecia, wpisana na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO, wymaga rewitalizacji i niezrozumia³a jest decyzja,
w której zakwestionowano opiniê powo³anego do ocen miêdzyresortowego
zespo³u ekspertów.

Dlatego proszê o wyjaœnienie zaistnia³ej sytuacji, a jednoczeœnie odpo-
wiedŸ na pytanie o perspektywê wsparcia projektu dotycz¹cego obiektu, któ-
rego rangê doceni³a tak¿e spo³ecznoœæ miêdzynarodowa.

W³adys³aw Sidorowicz

OdpowiedŸ
MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Warszawa, 20 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-889/08 z dnia 30 wrzeœnia br. przekazu-

j¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora W³adys³awa Sidorowicza dotycz¹ce projektu
„Hala Stulecia we Wroc³awiu – Centrum Innowacyjnoœci w Architekturze i Budownictwie”,
pragnê przedstawiæ nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Projekt „Hala Stulecia we Wroc³awiu” stara siê o dofinansowanie w ramach dzia³a-
nia 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program ten jest zarz¹dzany przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego, a wspomniane dzia³anie wdra¿ane jest przy udziale Mini-
sterstwa Gospodarki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Ze wzglêdu na fakt, i¿
dzia³anie 6.4 obejmuje równie¿ mo¿liwoœæ dofinansowania projektów turystycznych
realizowanych m.in. w obiektach zabytkowych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego podejmowa³o starania, aby jak najwiêcej wartoœciowych projektów o ta-
kim charakterze znalaz³o siê na liœcie projektów indywidualnych przewidzianych do
dofinansowania. Fakt, i¿ projekt „Hala Stulecia we Wroc³awiu” znalaz³ siê na liœcie re-
zerwowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyjê³o z rozczarowaniem.
Niemniej jednak proces konsultacji spo³ecznych oraz ostateczne decyzje odnoœnie
kszta³tu listy projektów przeznaczonych do dofinansowania le¿¹ w gestii Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.

Z powa¿aniem
Bogdan Zdrojewski
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OdpowiedŸ
MINISTRA
ROZWOJU REGIONALNEGO

Warszawa, 21 paŸdziernika 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 wrzeœnia br., znak: BPS/DSK-043-890/08,

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora W³adys³awa Sidorowicza, doty-
cz¹cego projektu „Hala Stulecia Centrum Innowacyjnoœci w Architekturze i Budownictwie”,
uprzejmie informujê, ¿e decyzja o ostatecznym kszta³cie listy projektów indywidual-
nych dla dzia³ania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregional-
nym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 zosta³a podjêta na
podstawie pkt 14 Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarz¹dzania i monitoro-
wania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z pe³n¹ œwiadomoœci¹ i g³êbokim
przekonaniem, i¿ wybrane inwestycje wpisuj¹ siê w kryteria i za³o¿enia dzia³ania
6.4 PO IG w sposób wyró¿niaj¹cy je spoœród pozosta³ych zg³oszonych podczas naboru
projektów oraz maj¹ realny wp³yw na rozwój spo³eczno-gospodarczy kraju w obszarze
turystyki.

Lista inwestycji zg³oszonych w odpowiedzi na komunikat Polskiej Organizacji Tury-
stycznej o naborze propozycji projektów do dzia³ania 6.4 PO IG by³a przedmiotem oce-
ny zespo³u, który spoœród 175 zg³oszonych propozycji wy³oni³ 25 projektów
rekomendowanych do umieszczenia na liœcie projektów indywidualnych, kieruj¹c siê
kryteriami strategicznymi odzwierciedlaj¹cymi charakter dzia³ania 6.4 PO IG. Ca³ko-
wita kwota wszystkich zg³oszonych projektów do dzia³ania 6.4 PO IG w znacznym stop-
niu przekracza³a dostêpn¹ alokacjê na dzia³anie – 138 002 447 EUR. Na zmiany na
liœcie mia³y wp³yw wyniki konsultacji spo³ecznych przeprowadzonych od 20 czerwca
br. do 21 lipca br. oraz opinie i uwagi zg³oszone podczas spotkania uzgodnieniowego,
które odby³o siê 17 lipca br. Efektem konsultacji by³a dodatkowa weryfikacja inwesty-
cji pozwalaj¹ca oceniæ ich potencja³ w kontekœcie szans na dynamizacjê rozwoju go-
spodarczego poprzez rozwój turystyki. Ró¿nice w jakoœci projektów by³y minimalne,
niemniej jednak konieczne by³o wy³onienie najbardziej wartoœciowych inwestycji i usy-
tuowanie ich na odpowiednich miejscach listy projektów indywidualnych. Pierwszy
projekt listy zosta³ uzupe³niony o cztery projekty z³o¿one w procesie naboru, które mo-
g¹ staæ siê „ko³em zamachowym” dla kolejnych inwestycji aktywizuj¹cych region i po-
woduj¹cych, ¿e w biedniejszych województwach bêd¹ powstawaæ atrakcyjne dla
mieszkañców innych regionów oraz pañstw oœrodki.

Zmiana pozycji czêœci projektów na liœcie wynika dodatkowo z faktu, i¿ w celu
umo¿liwienia realizacji najwiêkszej liczby inwestycji przyjêto inn¹ koncepcjê indykaty-
wnego wyliczenia poziomu dofinansowania przedsiêwziêæ. Podzia³ œrodków na liœcie
poddanej konsultacjom z dnia 20 czerwca br., zak³ada³ dofinansowanie projektu na
poziomie okreœlonym zgodnie z map¹ pomocy regionalnej. Obecnie pu³ap dofinanso-
wania zgodny z map¹ pomocy regionalnej utrzymano w przypadku projektów, dla któ-
rych przewiduje siê wystêpowanie pomocy regionalnej, zaœ dla pozosta³ych okreœlono
go na poziomie maksymalnie do 60% ca³kowitych kosztów kwalifikowanych.

Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na fakt, i¿ kryteria strategiczne wyboru projektów
w ramach dzia³ania 6.4 PO IG premiuj¹ przede wszystkim ponadregionalne znaczenie
wspieranych inwestycji, ze szczególnym uwzglêdnieniem projektów liniowych i siecio-
wych, których realizacja obejmuje kilka atrakcji zlokalizowanych w ró¿nych miej-
scach, stanowi¹cych spójn¹ ca³oœæ. „Hala Stulecia we Wroc³awiu – Centrum
Innowacyjnoœci w Architekturze i Budownictwie” jest projektem punktowym – w¹tpli-
woœci budzi zasiêg oddzia³ywania przedsiêwziêcia, gdy¿ jego g³ównymi odbiorcami bê-
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d¹ mieszkañcy oraz odwiedzaj¹cy miasto Wroc³aw. Tymczasem zgodnie z celem
dzia³ania 6.4 PO IG dziêki otrzymanym œrodkom projekty maj¹ umo¿liwiæ stworzenie
flagowych, samodzielnych atrakcji turystycznych kraju, które bêd¹ wykorzystane
w kampaniach promocyjnych Polski. Wpisanie na Listê Œwiatowego Dziedzictwa
UNESCO oraz powi¹zanie projektu z Mistrzostwami EURO 2012, podobnie jak w przy-
padku projektu „Podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich”,
który równie¿ znajduje siê na liœcie rezerwowej, by³o traktowane jako dodatkowy ele-
ment oceny projektów.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e decyzj¹ IZ PO IG pre-umowy zostan¹ podpisa-
ne tak¿e ze wszystkimi Beneficjentami projektów znajduj¹cych siê na liœcie rezerwo-
wej, w tym z Hal¹ Stulecia we Wroc³awiu. Bior¹c pod uwagê wysok¹ jakoœæ projektów,
które wp³ynê³y podczas naboru propozycji inwestycji do dzia³ania 6.4 PO IG oraz ogra-
niczon¹ iloœæ œrodków przeznaczonych na to dzia³anie, ró¿nice w jakoœci inwestycji,
które ostatecznie znalaz³y siê na liœcie s¹ minimalne. W zwi¹zku z powy¿szym, szansê
na realizacjê projektu Hali w ramach dzia³ania 6.4 PO IG oceniam jako wysoce realne.

Z powa¿aniem
El¿bieta Bieñkowska

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. 389



Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Otrzyma³em informacje o planach resortu w zakresie wprowadzenia

zmian do PROW na lata 2007–2013 w zakresie programów rolnoœrodowisko-
wych. Zgodnie z przedstawion¹ propozycj¹ rolnicy ekologiczni, którzy ucze-
stniczyli w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004–2006, nie
bêd¹ mieli mo¿liwoœci przekszta³cenia swojego zobowi¹zania na nowy okres.
Spowoduje to, ¿e najlepsze gospodarstwa ekologiczne, o najbardziej ustabili-
zowanej produkcji, w wiêkszoœci o mniejszym areale u¿ytków rolnych, strac¹
prawo do uzyskania dop³at do produkcji ekologicznej. Prawdopodobnie wiele
z nich zaprzestanie produkcji ekologicznej, a gospodarstwa te s¹ podstawo-
wymi dostawcami surowców rolniczych i s¹ najsilniej zwi¹zane z lokalnym
rynkiem produktów ekologicznych. Co wiêcej, rolnicy nie zostali wczeœniej
uprzedzeni o planowanych zmianach.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ o charakter i rodzaj tych zmian oraz
przes³anki, które zadecydowa³y o ich wprowadzeniu. Czy nie istnieje realna
obawa, i¿ wielu rolników, przysz³ych beneficjentów, którzy poczynili ju¿ przy-
gotowania do zapowiadanych programów, zostanie postawionych w obliczu
niepotrzebnych wydatków bez mo¿liwoœci uzyskania dofinansowañ swoich
projektów inwestycyjnych? Czy te zmiany s¹ faktycznie uzasadnione i z cze-
go wynikaj¹?

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie, czy proponowane zmiany nie bêd¹
wymaga³y zgody Komisji Europejskiej, a jeœli tak, to o ile zostanie opóŸ-
niony termin przyjmowania innych wniosków w ramach PROW na lata
2007–2013?

Z powa¿aniem
Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., o sygnaturze

BPS/DSK-043-891/08, w sprawie oœwiadczenia Pana Senatora Wojciecha Skurkiewi-
cza dotycz¹cego planów wprowadzenia zmian do programu rolnoœrodowiskowego
PROW 2007–2013 uprzejmie informujê co nastêpuje:

W dniu 25 wrzeœnia 2008 odby³o siê posiedzenie Komitetu Monitoruj¹cego PROW
2007–2013 (KM). Kluczowym elementem posiedzenia by³o zaopiniowanie przez Komi-
tet Monitoruj¹cy zmian do PROW 2007–2013.

Uchwa³¹ nr 13 Komitet pozytywnie zaopiniowa³ przesuniêcie œrodków finansowych
na zabezpieczenie wyp³at, które s¹ zobowi¹zaniami podpisanymi w ramach PROW
2004–2006 w dzia³aniach Renty strukturalne i Wspieranie gospodarstw niskotowaro-
wych. Realokacje ograniczy³y siê do kwoty 512 mln euro (362 mln euro na renty
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i 150 mln euro na gospodarstwa niskotowarowe). Koniecznoœæ zabezpieczenia dodat-
kowych œrodków w tych dzia³aniach wi¹¿e siê z aprecjacj¹ z³otego i wieloletnimi zobo-
wi¹zaniami wobec beneficjentów w tych dzia³aniach, które zosta³y podjête w ramach
PROW 2004–2006 w z³otych przy znacznie wy¿szym kursie z³otego w stosunku do
euro. Ograniczenie przesuniêæ œrodków na te dwa dzia³ania zgodnie z autopoprawk¹
MRiRW zg³oszon¹ podczas posiedzenia, pozwoli³o na rezygnacjê b¹dŸ ograniczenie
skali przesuniêæ œrodków z innych dzia³añ Programu, w tym na rezygnacjê z pomniej-
szenia bud¿etu dzia³ania „program rolnoœrodowiskowy”. Rozstrzygniêcie to by³o wyni-
kiem konsultacji przeprowadzonych przez MRiRW przed posiedzeniem KM w dniu
25 wrzeœnia 2008 r.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Dziêki aktywnoœci na arenie miêdzynarodowej by³ego ministra œrodowis-
ka, profesora Jana Szyszki, w grudniu bie¿¹cego roku w Poznaniu odbywaæ
siê bêdzie 14 Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych (tak zwany COP 14). Dwuletnie zabiegi dyplomatyczne
poprzedniego ministra œrodowiska oraz rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego za-
koñczy³y siê sukcesem i przynios³y realny efekt w postaci powierzenia Polsce
organizacji tak powa¿nej konferencji miêdzynarodowej, która swoim zasiê-
giem, liczb¹ uczestników, wag¹ dyskutowanych spraw i zobowi¹zañ, jakie
zostan¹ podjête, mo¿e byæ porównywana do organizacji Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej w 2012 r.

Z ramienia naszego kraju odpowiedzialnoœæ za organizacjê tego przed-
siêwziêcia spoczywa na Ministerstwie Œrodowiska, którym kieruje minister
Maciej Nowicki. Resort ten odpowiada za przygotowanie spotkania od strony
technicznej, logistycznej oraz merytorycznej. Aktualnie jest to sprawa wagi
pañstwowej, presti¿owa dla Polski w uk³adach wspó³pracy miêdzynarodo-
wej.

Jednoczeœnie w krajowej i zagranicznej prasie pojawiaj¹ siê informacje
na temat funkcjonowania w obecnym rz¹dzie RP tak zwanego ambasadora
klimatu. Znajduj¹ one potwierdzenie w oficjalnych komunikatach Minister-
stwa Œrodowiska, a œrodki masowego przekazu podaj¹ enigmatyczne infor-
macje, ¿e pan Janusz Reiter na pocz¹tku lipca zosta³ mianowany
ambasadorem klimatu przy polskim rz¹dzie. Dodatkowo mo¿na siê dowie-
dzieæ, ¿e pan Janusz Reiter uczestniczy w oficjalnych wyjazdach polskiej de-
legacji na ró¿nego rodzaju spotkania przygotowuj¹ce organizacjê COP 14
w Poznaniu, a nawet prowadzi dyskusjê i zabiera g³os w imieniu polskiego
rz¹du.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastê-
puj¹ce pytania.

Kiedy, przez kogo i na jakiej podstawie prawnej zosta³ powo³any amba-
sador do spraw klimatu?

Jakie wykszta³cenie i jaki dorobek w zakresie problematyki zmian klima-
tycznych posiada pan Reiter?

Komu podlega dzia³alnoœæ ambasadora do spraw klimatu i komu sk³ada
on sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci?

Z jakiego bud¿etu jest op³acany ambasador, jaki jest zakres jego czynno-
œci, jakim dysponuje zapleczem merytorycznym?

Kto w tej sytuacji kreuje polsk¹ politykê klimatyczn¹, minister œrodowis-
ka czy ambasador Janusz Reiter?

Kto bêdzie proponowany przez polski rz¹d na prezydenta COP 14?

Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 3 listopada 2008 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów na oœwiadczenie Pana Sena-

tora Wojciecha Skurkiewicza z³o¿one podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu
25 wrzeœnia 2008 r. (pismo nr BPS/DSK-043-892/08 z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.)
w sprawie przygotowañ do 14. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu uprzejmie informujê:

Przewodnictwo Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu przypada rotacyjnie jednej z piêciu grup regionalnych funkcjo-
nuj¹cych w ONZ. W 2008 r. miejsce to przypada Grupie Europy Wschodniej, która
popar³a kandydaturê Polski na to stanowisko. Tradycyjnie, kraj goszcz¹cy konferen-
cjê, obejmuje jej przewodnictwo. Doceniaj¹c starania by³ego Ministra Œrodowiska, Pa-
na Profesora Jana Szyszko, o powierzenie Polsce organizacji tej wa¿nej konferencji,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie kwestie zwi¹zane z przygotowaniami do konferencji
pozostawi³ na odpowiednim etapie, w tym niezwykle istotn¹ sprawê zarezerwowania
w bud¿ecie pañstwa odpowiednich œrodków na organizacjê tej konferencji ani te¿ ze-
spo³u, który zajmowa³by siê merytorycznym przygotowaniem konferencji. Obecny rz¹d
musia³ przeznaczyæ na ten cel œrodki z rezerwy bud¿etowej.

W odpowiedzi na pytania Pana Senatora informujê, ¿e Minister Spraw Zagranicz-
nych decyzj¹ nr 53 z 16 lipca 2008 r. powo³a³ Pana Janusza Reitera na stanowisko spe-
cjalnego wys³annika ds. przygotowania i polskiego przewodnictwa 14. Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(UNFCCC). Decyzja zosta³a podjêta na podstawie § 14a ust. 1 pkt 2 ust. 2 regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowi¹cego za³¹cznik do za-
rz¹dzenia Nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. MSZ
z 2004 r. Nr 1, poz. 6, z 2005 r. Nr 2, poz. 33 i Nr 4, poz. 72 oraz z 2006 Nr 1, poz. 4 i 6,
Nr 4, poz. 240 oraz 2007 r. Nr 3, poz. 81). Decyzja ta zosta³a podjêta w uzgodnieniu
z Ministrem Œrodowiska.

Pan Ambasador J. Reiter ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Warszawskim. Jest ab-
solwentem Wydzia³u Germanistyki. W latach 1990–1995 by³ Ambasadorem RP
w Niemczech, a w latach 2005–2007 by³ Ambasadorem Polski w USA. W 1996 r.
wspó³zak³ada³ Radê Polityki Zagranicznej, której by³ cz³onkiem do lipca 2001.
W 1996 r. powo³a³ Centrum Stosunków Miêdzynarodowych, pierwszy niezale¿ny
think-tank skupiony na sprawach zagranicznych i bezpieczeñstwa Polski, gdzie pe³ni³
funkcjê dyrektora do paŸdziernika 2003 r. Ambasador J. Reiter jest doœwiadczonym
dyplomat¹ o szerokich znajomoœciach wœród dyplomatów wielu krajów. Posiada wiêc
dok³adnie takie kwalifikacje, jakich wymaga stanowisko, które mu powierzono.

Dzia³alnoœæ Ambasadora ds. klimatu podlega Ministrowi Spraw Zagranicznych i je-
mu sk³ada on raporty.

Koszty dzia³alnoœci Ambasadora pokrywane s¹ z œrodków bud¿etowych przydzielo-
nych do dyspozycji dyrektora Departamentu Zagranicznej Polityki Ekonomicznej Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych. Do zadañ Ambasadora nale¿y:

a. koordynowanie dzia³añ dyplomatycznych maj¹cych za zadanie przygotowanie
polskiego przewodnictwa konferencji stron konwencji,

b. przygotowanie wariantów negocjacyjnych dla przewodnicz¹cego konferencji
stron stanowi¹cych bazê dla wypracowania rozwi¹zañ kompromisowych,
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c. prowadzenie dwustronnych i wielostronnych konsultacji na wysokim szczeblu
s³u¿¹cych lepszemu przygotowaniu konferencji,

d. koordynowanie akcji promocyjnej maj¹cej za zadanie polityczne wykorzystanie
faktu organizacji konferencji w Polsce,

e. udzia³ w formu³owaniu zaleceñ dla polskiego stanowiska negocjacyjnego na kon-
ferencji.

Ambasador dysponuje zespo³em sk³adaj¹cym siê z etatu merytorycznego i etatu se-
kretarskiego umiejscowionych w strukturze Departament Zagranicznej Polityki Eko-
nomicznej. Ambasador œciœle wspó³pracuje z Ministrem Œrodowiska. Ambasadora
wspieraj¹ eksperci zajmuj¹cy siê problematyk¹ klimatu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych i w Ministerstwie Œrodowiska oraz, w przypadku podró¿y zagranicznych, Am-
basady RP. W dotychczasowych dzia³aniach Ambasador J. Reiter odby³ szereg
konsultacji o charakterze dwustronnym i wielostronnym. Na proœbê Pana Prezydenta
RP towarzyszy³ mu m.in. na spotkaniu z Sekretarzem Generalnym ONZ Ban
Ki-moonem poœwiêconym w du¿ej mierze zagadnieniom zwi¹zanym z poznañsk¹ kon-
ferencj¹.

Zgodnie z ustaw¹ z 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej za polsk¹
politykê klimatyczn¹ odpowiedzialny jest Minister Œrodowiska. Pan Ambasador wyko-
nuje zadania wymienione wy¿ej.

Kandydatem na Prezydenta COP14 jest Minister Œrodowiska, Pan Maciej Nowicki.
Jest to zgodne z kompetencjami wynikaj¹cymi z ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej.

Z wyrazami szacunku
z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W ostatnich miesi¹cach krajowe œrodki masowego przekazu wiele miej-
sca poœwiêci³y i poœwiêcaj¹ opublikowanemu w styczniu 2008 r. i przygoto-
wanemu przez Komisjê Europejsk¹ dokumentowi o potocznej nazwie „pakiet
energetyczno-klimatyczny”. Propozycje zawarte w wymienionym dokumen-
cie s¹ ogromnie niekorzystne dla polskiej gospodarki oraz dla obywateli na-
szego kraju. Po analizie tego dokumentu przez ekonomistów i ekspertów
pojawi³y siê opinie o niemal pewnych podwy¿kach, szczególnie cen energii
elektrycznej. Specjaliœci z bran¿y energetycznej szacuj¹, ¿e mog¹ one dojœæ
nawet do kwoty 700 z³ na rodzinê, a w przemyœle, gdzie energia stanowi g³ówn¹
czêœæ kosztów, doprowadzi to do obni¿enia konkurencyjnoœci rodzimych
przedsiêbiorstw na rynku miêdzynarodowym. Sprawê propozycji Komisji Eu-
ropejskiej i aktualnego stanu prac polskiej strony w alarmuj¹cy sposób
przedstawiaj¹ równie¿ przedsiêbiorcy, organizacje bran¿owe, izby gospodar-
cze, stowarzyszenia naukowe, górnicze i energetyczne zwi¹zki zawodowe,
jeœli pakiet wejdzie w ¿ycie w formie proponowanej przez KE.

Jesieni¹ tego roku w Parlamencie Europejskim ma siê odbyæ debata
o przysz³oœci unijnej energetyki do 2030 r. Wypowiedzi ekspertów sprzed kil-
ku miesiêcy, miêdzy innymi profesora Krzysztofa ¯mijewskiego z Politechniki
Warszawskiej, s¹ alarmuj¹ce, na przyk³ad: „To ostatnia szansa, by dopro-
wadziæ do zmiany przepisów. Politycy musz¹ zacz¹æ dzia³aæ, inaczej skutki
bêd¹ fatalne”. W tym samym duchu jeszcze niedawno wypowiada³ siê dyrek-
tor jednego z departamentów Ministerstwa Œrodowiska – Miko³aj Budzanow-
ski, mówi¹c: „Przedstawiciele rz¹du rozmawiaj¹ te¿ z Komisj¹ Europejsk¹.
Chcemy potraktowania polskiego przypadku jako specyficznego, bo nasza
gospodarka jest uzale¿niona od wêgla, a wprowadzenie pakietu klimatycz-
nego obni¿y bezpieczeñstwo energetyczne kraju”. Obecnie, po lekturze „Ga-
zety Wyborczej” i „Rzeczypospolitej” z po³owy wrzeœnia br., dowiadujemy
siê, ¿e rz¹d premiera Donalda Tuska przegra³ w Parlamencie Europejskim
pierwsz¹ bitwê o system handlu uprawnieniami do emisji po 2013 r., to jest
o zakup na wolnym rynku przez producentów energii elektrycznej uprawnieñ
do emisji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastê-
puj¹ce pytania:

Kto obecnie w imieniu rz¹du RP odpowiada za prowadzenie negocjacji
z Komisj¹ Europejsk¹ w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego?

Kto personalnie odpowiada³ za prowadzenie tych spraw po odwo³aniu
z funkcji podsekretarza stanu Andrzeja Markowiaka?

Jakie jednostki, departamenty, i w których resortach, s¹ odpowiedzialne
za sprawy zwi¹zane z pakietem?

Czy by³y przeprowadzone profesjonalne analizy i porównania wp³ywu
pakietu na polsk¹ gospodarkê, sferê makro- i mikroekonomiczn¹ kraju?

Czy w tak wa¿nej dla Polski sprawie, której skutki bêdziemy odczuwaæ
przez wiele lat, jest powo³any zespó³ miêdzyresortowy do pracy nad pakie-
tem?

Jaka jest strategia rz¹du w tym obszarze i czy wspomniany dokument
by³ omawiany na posiedzeniach Rady Ministrów b¹dŸ innych gremiów
rz¹dowych?

Czy rz¹d Pana Premiera nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z europarlamenta-
rzystami, w celu ratowania naszego kraju przed groŸb¹ opisywanych skut-
ków?

Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 3 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., znak: BPS/DSK-043-892/08, do-

tycz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza pod-
czas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., poni¿ej przedstawiam
odpowiedzi na zadane przez Pana Senatora pytania.

Ad 1. Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi ofensywn¹ politykê w kontekœcie ne-
gocjacji nad pakietem energetyczno-klimatycznym. Obecnie w imieniu rz¹du RP za
prowadzenie negocjacji z Komisj¹ Europejsk¹ w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego
odpowiadaj¹ nastêpuj¹ce resorty:

· Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej (koordynacja),
· Ministerstwo Œrodowiska (Dyrektywa EUETS, Decyzja Effort sharing, Dyrektywa

CCS),
· Ministerstwo Gospodarki (Dyrektywa OZE, benchmarki),
· Ministerstwo Finansów (mechanizm fluktuacji).
Ad 2. Za prowadzenie spraw zwi¹zanych z Pakietem energetyczno-klimatycznym

odpowiada Pan Bernard B³aszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska.
Ad 3. Za sprawy zwi¹zane z pracami nad pakietem energetyczno-klimatycznym od-

powiadaj¹ nastêpuj¹ce resorty (departamenty):
· Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej (Departament Analiz i Strategii),
· Ministerstwo Œrodowiska (Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery),
· Ministerstwo Gospodarki (Departament Energetyki),
· Ministerstwo Finansów (Departament Unii Europejskiej).
Ad 4. W celu oceny skutków spo³eczno-ekonomicznych wdro¿enia pakietu energe-

tyczno-klimatycznego dla Polski wykonano nastêpuj¹ce analizy:
1. Ocena skutków wdro¿enia pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski w okre-

sie do roku 2030, PKEE, czerwiec 2008 (wraz z za³¹cznikami),
2. Ocena Skutków Dokument towarzysz¹cy, Pakiet œrodków wykonawczych w od-

niesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do
2020 r.,

3. Aneks do Oceny Skutków Dokument towarzysz¹cy, Pakiet œrodków wykonaw-
czych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odna-
wialnej do 2020 r.,

4. CO2 potrzeba prze³omu negocjacyjnego – wyzwania dla Polski, debata, prof. Krzy-
sztof ¯mijewski, Instytut im. E. Kwiatkowskiego, lipiec 2008,

5. Ocena mo¿liwoœci wype³nienia przez Polskê zobowi¹zañ redukcji emisji gazów
cieplarnianych w okresie po 2012 r. w œwietle ustaleñ przyjêtych na posiedzeniu
Rady Unii Europejskiej w dniu 20 lutego 2007 r. oraz na posiedzeniu Rady Europej-
skiej w dniach 8–9 marca 2007 r., Warszawa, paŸdziernik 2007,

6. Robocza analiza operacyjna wp³ywu Pakietu Energetyczno-klimatycznego (w za-
kresie 2 projektów dyrektywy EU ETS oraz decyzji o podziale wysi³ków redukcyj-
nych w sektorach poza EU ETS), Warszawa, luty 2008.

Administracja rz¹dowa korzysta tak¿e z danych zawartych w nastêpuj¹cych rapor-
tach:

7. Carbon Emissions, It takes CO2 to Contango, Raport Deutsche Bank, 30 maj 2008,
8. CO2 market price logic in 2020, Kris Voorspools, Fortis Bank, marzec 2008,
9. Post 2012 price assessment: Phase 3 Prices, Trevor Sikorski, Point Carbon,
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10. Caps ard Floors for the EU ETS: a practical carbon price, Helm D.R., 2008,
11. Credible Carbon Policy, Helm D.R., Hepburn C., Mash R., 2005,
12. Assessment of the impact of the 2013–2020 ETS Proposal on the European cement

industry, The Boston Consulting Group, Brussels, Septemeber 25, 2008,
13. TheEuropeanCO2 market,SocieteGenerale,CrossAssetGenerale,10October2008.

We wrzeœniu br. Firma Ernst & Young na zlecenie UKIE dokona³a syntezy analiz
dotycz¹cych skutków spo³eczno-ekonomicznych pakietu dla Polski. W syntezie wziêto
pod uwagê ww. ekspertyzy, zarówno zlecane przez Ministerstwo Œrodowiska, Minister-
stwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów i UKIE, organizacje finansowe: Deutsche
Bank, Fortis Bank, Carbon Point i stowarzyszenia bran¿owe. Powo³uj¹c siê na badania
EnergSys, E&Y stwierdza m.in., ¿e na skutek wprowadzenia rozwi¹zañ pakietu energe-
tyczno-klimatycznego Polska poniesie bardzo du¿e koszty bezpoœrednie i poœrednie. Na
podstawie wniosków z przeanalizowanych badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e zgoda Polski na
wprowadzenie rozwi¹zañ zawartych w pakiecie energetyczno-klimatycznym mo¿e
z du¿ym prawdopodobieñstwem wywo³aæ powa¿ne negatywne konsekwencje makro-
ekonomiczne i spo³eczne.

Wszystkie ekspertyzy by³y wykorzystywane do opracowywania stanowisk negocja-
cyjnych na WPE COREPER, Rady UE ds. Œrodowiska, Rady UE ds. Energii, Rady UE
ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii a tak¿e materia³ów informacyjnych dla Ko-
misji Europejskiej, Prezydencji, Parlamentu Europejskiego.

Ad 5. W dniu 13 sierpnia br. KERM przyj¹³ dokument: pt. Plan dzia³añ – negocjacje
pakietu energetyczno-klimatycznego, który powierzy³ zadania koordynacyjne w zakre-
sie negocjacji instrumentów prawnych wchodz¹cych w sk³ad pakietu UKIE i stworzy³
podstawy do podjêcia nowych dzia³añ promocyjno-lobbingowych. W sk³ad zespo³u we-
szli podsekretarze stanu wszystkich resortów zaanga¿owanych w proces negocjacji:
Ministerstwo Œrodowiska, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów.

W wyniku realizacji ww. Planu dzia³añ nasili³y siê spotkania konsultacyjne z wy-
branymi krajami, które sygnalizowa³y wspólne obszary zainteresowañ w zakresie ne-
gocjacyjnych interesów, podjêto kampaniê informacyjn¹ w zagranicznych mediach
maj¹c¹ na celu przedstawienie opinii publicznej wyników ocen dotycz¹cych wdra¿ania
pakietu i wynikaj¹cych st¹d zagro¿eñ dla gospodarek krajów o du¿ym udziale wêgla
w produkcji energii elektrycznej. Przygotowywano równie¿ materia³y informacyjne oraz
przeprowadzono seminaria i konsultacje przedstawicieli rz¹du z reprezentantami Par-
lamentu Europejskiego.

W dniu 18 lipca br. odby³o siê spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Œrodowiska,
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów i UKIE z Komisj¹ Europejsk¹ nt.
oceny skutków wdra¿ania pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski, którego
g³ównym celem by³o wykazanie gospodarczych i spo³ecznych skutków wdra¿ania
pakietu a tak¿e nieuwzglêdnienie, w ocenie oddzia³ywania przeprowadzonej na zlece-
nie KE, specyficznych uwarunkowañ i aktualnych danych dotycz¹cych parametrów
rozwojowych Polski.

We wrzeœniu br. Ministerstwo Œrodowiska przekaza³o pod obrady Komisji ds. Unii
Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polski materia³ pt. Pakiet energetyczno-klimatyczny.
Stanowisko Polski przedstawiaj¹cy m.in. syntetyczn¹ ocenê ekonomicznych skutków
wdra¿ania pakietu energetyczno-klimatycznego w Polsce.

Pod kierunkiem UKIE powsta³ tak¿e materia³ Wytyczne do instrukcji na rozmowy
w sprawach pakietu klimatycznego.

Ad 6. Polska przedstawia szereg propozycji poprawek do pakietu w celu zminimali-
zowania negatywnego wp³ywu na gospodarkê, zw³aszcza w okresie bezprecedensowego
kryzysu finansowego, który zaczyna siê przek³adaæ na sferê realn¹ gospodarki. Reali-
zacja polskich postulatów w dziedzinie redukcji kosztów mo¿e znacz¹co poprawiæ bi-
lans kosztów i korzyœci europejskiej polityki klimatycznej dla wszystkich pañstw
cz³onkowskich i zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo utrzymania przez Uniê Europejsk¹
roli œwiatowego lidera w dziedzinie walki z globalnym ociepleniem klimatu.
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Najwa¿niejsze postulaty Polski dotycz¹ce kosztów realizacji polityki klimatycznej
w skali europejskiej:

· metoda wskaŸnikowo-aukcyjna (fuel specific benchmarks)
Celem propozycji przedstawionej przez Polskê jest ograniczenie gwa³townego wzro-

stu cen energii i zwi¹zanych z tym negatywnych skutków spo³ecznych oraz ogranicze-
nie negatywnego wp³ywu pakietu na bezpieczeñstwo energetyczne Europy.

W proponowanej przez Polskê metodzie po³¹czenia mechanizmu aukcji uprawnieñ
do emisji z mechanizmem metody wskaŸnikowej (fuel specific benchmarks) w energety-
ce ryzyko powstania nienale¿nych zysków tzw. windfall profits wskazywane przez Ko-
misjê Europejsk¹ oraz przez szereg pañstw cz³onkowskich zosta³o wyeliminowane.

Dodatkowo, podejœcie oparte na metodzie wskaŸnikowo-aukcyjnej promuje rozwój
technologii czystego wêgla (ograniczaj¹c ryzykowne z punktu widzenia bezpieczeñstwa
energetycznego UE zastêpowanie wêgla gazem).

Ponadto podejœcie tzw. benchmarkingowe w energetyce ograniczy wystêpowanie
zjawiska tzw. poœredniego wycieku emisji CO2 poza obszar objêty systemem EU ETS.

· korytarz cenowy (the floor and the ceiling)
Polska proponuje zastosowanie mechanizmu korytarza cenowego, który skutecz-

nie ograniczy nadmierne wzrosty lub spadki cen zezwoleñ na emisje przy jednoczes-
nym dotrzymaniu celu redukcyjnego.

Problem braku korytarza cenowego Polska komunikowa³a wielokrotnie na ró¿nych
forach: rozmowy bilateralne, grupy robocze, COREPER, rozmowy z Prezydencj¹.

· propozycja Polski dotycz¹ca zwiêkszenia kompensat dla najmniej zamo¿-
nych pañstw cz³onkowskich

Polska postuluje, by zwiêkszyæ udzia³ redystrybucji uprawnieñ do emisji w oparciu
o klucz PKB. Mechanizm redystrybucji powinien równie¿ uwzglêdniaæ dotychczasowe
osi¹gniêcia w redukcji emisji gazów cieplarnianych, wynikaj¹ce z realizacji zobowi¹zañ
Protoko³u z Kioto, które nast¹pi³y w najmniej zamo¿nych krajach pañstw cz³onkowskich.

Pozosta³e postulaty Polski:
· bezpoœredni wyciek emisji
W dobie g³êbokiego kryzysu finansowego i jego wp³ywu (który bêdzie wystêpowa³

z opóŸnieniem) na przemys³ pañstw cz³onkowskich konieczne jest jednoznaczne i szyb-
kie rozstrzygniecie kwestii tzw. bezpoœredniego wycieku emisji (carbon leakage). Roz-
wi¹zanie przyjête równoczeœnie z pakietem (tj. zawarte w dyrektywie ETS) powinno
precyzyjnie okreœlaæ sektory nara¿one na wyciek emisji i instrumenty umo¿liwiaj¹ce
wykluczenie problemu wycieku emisji do pañstw nieobjêtych EU ETS.

Polska jest przekonana, ¿e sektory zagro¿one wyciekiem emisji powinny uzyskaæ
odpowiednie rekompensaty (tzw. systemu aukcjoningu). Powinno to odbywaæ siê
w oparciu o kryterium stosunku intensywnoœci CO2 do wartoœci dodanej brutto.

Jasno sprecyzowane kryterium iloœciowe powinno umo¿liwiæ jednoznaczne okreœ-
lenie sektorów zagro¿onych wyciekiem emisji.

· poœredni wyciek emisji
W odniesieniu do wystêpowania ryzyka tzw. indirect carbon leakage (czyli poœrednie-

go wycieku emisji), Polska podziela stanowisko tych pañstw, które postuluj¹
koniecznoœæ rozwi¹zania problemu w chwili obecnej i w sposób skonkretyzowany
– oddalaj¹ce realnie istniej¹ce ryzyko.

Dziêki zaproponowanemu przez Polskê systemowi opartemu o fuel specific

benchmarks w sektorze energetycznym mo¿liwe bêdzie unikniêcie drastycznego
wzrostu cen elektrycznoœci i ich negatywnego wp³ywu na ca³y europejski przemys³ oraz
spo³eczeñstwo. To bêdzie najlepsza gwarancja niewyst¹pienia poœredniego wycieku
emisji do pañstw nieobjêtych EU ETS.

· elastycznoœæ pomiêdzy non-ETS a ETS
Polska proponuje wprowadzenie zasady elastycznoœci, polegaj¹cej na mo¿liwoœci

przenoszenia nadwy¿ek z non-ETS do systemu ETS. Stanowisko Polski jest rozszerze-
niem stanowiska Szwecji, polegaj¹cego na mo¿liwoœci obrotu pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi niewykorzystanymi limitami emisji w ramach non-ETS. Elastycznoœæ

398 18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.



systemów pozwoli na osi¹gniecie celów redukcyjnych w sposób najbardziej efektywny
kosztowo.

Badania wskazuj¹, ¿e a¿ 18 pañstw cz³onkowskich bêdzie mog³o przenosiæ uprawnie-
nia z non-ETS do ETS, tym samym zmniejszaj¹c wymiernie ceny uprawnieñ w drugim
z systemów (ETS), a wiêc ograniczaj¹c koszty realizacji celów redukcyjnych wyznaczo-
nych przez Radê Europejsk¹. To natomiast umo¿liwi unikniêcie wzrostu cen energii
elektrycznej i negatywnego wp³ywu pakietu klimatyczno-energetycznego na ca³¹ euro-
pejsk¹ gospodarkê.

· earmarking
Polska jest przeciwna zapisom zobowi¹zuj¹cym pañstwa cz³onkowskie do

przeznaczania czêœci dochodów z aukcji uprawnieñ do emisji CO2 na dzia³ania
miêdzynarodowe. Zgadzamy siê, ¿e pomoc jest potrzebna, jednak powinna byæ udzie-
lana w wielkoœci i w sposób taki, na jaki zezwalaj¹ poszczególnym pañstwom przepisy
konstytucyjne i bud¿etowe.

Nie widzimy równie¿ potrzeby wprowadzania do dyrektywy zapisów mó-
wi¹cych o dobrowolnoœci w przeznaczaniu dochodów z aukcji uprawnieñ do emi-
sji na okreœlone cele. Otwiera to pole do dyskusji nad potencjalnymi dzia³aniami, jakie
mog³yby zostaæ sfinansowane i de facto przyniesie efekt, taki jak zapis dotycz¹cy obli-
gatoryjnoœci.

Dochody z aukcji stanowi¹ przychód bud¿etowy pañstw cz³onkowskich i kraje po-
winny zachowaæ autonomiê w sposobie ich wydatkowania. Predeterminowanie sposo-
bu wydatkowania przychodów bud¿etowych ogranicza elastycznoœæ bud¿etów pañstw,
co stwarza powa¿ne ryzyko zw³aszcza w okresie spowolnienia tempa wzrostu gospo-
darczego.

Polska popiera natomiast zwiêkszenie znaczenia mechanizmu CDM, który pe³ni ro-
lê instrumentu wspieraj¹cego wysi³ki krajów rozwijaj¹cych siê w walce z globalnym
ociepleniem klimatu.

Jednoczeœnie Polska pragnie podkreœliæ, ¿e Wspólnota dysponuje ju¿ mechanizma-
mi finansowymi ukierunkowanymi na cele rozwojowe. Odbywa to siê bezpoœrednio za
pomoc¹ bud¿etu UE lub za poœrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwojowego
(EDF). Wp³aty do bud¿etu UE ka¿de pañstwo cz³onkowskie wnosi proporcjonalnie do
swojego PKB, zaœ do EDF w zale¿noœci od PKB i rodzaju historycznych relacji z pañ-
stwami biorcami.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, Polska deklaruje pe³n¹ gotowoœæ by uwzglêdniæ
kwestie wsparcia dla krajów s³abo rozwiniêtych w ramach nowej perspektywy fi-
nansowej po 2013 roku.

· Clean Development Mechanizm (CDM)
Polska popiera zwiêkszenie znaczenia mechanizmu CDM. Mechanizm ten s³u¿y ja-

ko rynkowy instrument realizuj¹cy jednoczeœnie cele klimatyczne i solidarnoœciowe,
wspiera kraje mniej zamo¿ne przez kraje bogatsze w wysi³kach na rzecz redukcji emisji
gazów cieplarnianych.

Polska pragnie jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e mechanizm CDM mo¿e dodatkowo sta-
nowiæ jeden z instrumentów s³u¿¹cych stabilizacji cen emisji CO2 i zabezpieczaæ przed
ich nadmiernym wzrostem. Mo¿e równie¿ realizowaæ czêœæ celów, które Komisja Euro-
pejska, a zw³aszcza Parlament Europejski, proponuje zrealizowaæ poprzez mechanizm
earmarkingu.

Stanowisko negocjacyjne Polski jest zgodne z opracowanym przez Rz¹d stanowis-
kiem do EU ETS, Effort sharing, OZE i CCS a instrukcje na COREPER, Radê Unii Eu-
ropejskiej s¹ zatwierdzane przez Komitet Europejski Rady Ministrów (KERM).

Ad 7. Ministerstwo Œrodowiska prowadzi œcis³¹ wspó³pracê z polskimi
europarlamentarzystami. Sukcesywnie opracowane by³y i przekazywane propozycje
poprawek do rozwa¿enia i wniesienia pod obrady Komisji ENVI i ITRE, a tak¿e opinie
i komentarze do poprawek zg³oszonych w Parlamencie Europejskim przez sprawo-
zdawców i innych pos³ów wraz z sugestiami dla deputowanych z Polski dot. g³osowania
w komisjach ENVI i ITRE.

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. 399



W maju br. odby³o siê seminarium dla Polskich Parlamentarzystów w Brukseli or-
ganizowane przez dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Zrównowa¿onego Rozwo-
ju w Ministerstwie Œrodowiska.

W dniu 4 czerwca br., dzieñ poprzedzaj¹cy Radê ds. Œrodowiska, spotka³em siê
z polskimi eurodeputowanymi w Parlamencie Europejskim.

W dniu 9 wrzeœnia br. odbyto siê spotkanie z eurodeputowanymi organizowane
przeze mnie i Pana Premiera Jerzego Buzka, maj¹ce na celu przybli¿enie parlamenta-
rzystom z innych pañstw cz³onkowskich polskiego stanowiska negocjacyjnego.

Rz¹d prowadzi ci¹g³¹ wspó³pracê z Panem Prof. Jerzym Buzkiem oraz z Panem
Bogus³awem Sonikiem w sprawach priorytetowych dotycz¹cych pakietu
energetyczno-klimatycznego, a szczególnoœci w sprawach dot. EU ETS, Effort sharing
i CCS.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

Szanowny Panie Komendancie!
Z podanych przez Pana Komendanta danych dotycz¹cych liczby i przy-

czyn wypadków w P³ocku przy ulicy Wyszogrodzkiej, wzd³u¿ drogi krajowej
nr 62 na rondzie imienia Wojska Polskiego – pismo nr GB-4184/4101/SIP/08/RP
– wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ kolizji drogowych i wypadków, które
mia³y tam miejsce i w których wiele osób dozna³o obra¿eñ cia³a, by³a spowo-
dowana nieudzielaniem pierwszeñstwa przejazdu.

W zwi¹zku z powy¿szym nasuwa siê pytanie: czy nie mo¿na temu prze-
ciwdzia³aæ na przyk³ad poprzez zmiany w organizacji ruchu, zmiany w ozna-
czeniach przedmiotowego skrzy¿owania itp.? Czy przedmiotowe
skrzy¿owanie spe³nia wszystkie niezbêdne warunki, aby posiadaæ status
ronda?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 17.10.2008 r.

Wicemarsza³ek Senatu RP
Pan Marek Zió³kowski

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo BPS/DSK-043-893/08 dotycz¹ce oœwiadczenia Senatora

Eryka Smulewicza w sprawie zmiany w organizacji ruchu oraz zmiany w oznaczeniach
na rondzie imienia Wojska Polskiego w P³ocku, wzd³u¿ drogi krajowej nr 62, uprzejmie
przedstawiam co nastêpuje.

Z informacji uzyskanych w Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w P³ocku wynika, ¿e przedmiotowe skrzy¿owanie spe³nia wymagania ustawy Prawo
o ruchu drogowym oraz jest oznakowane zgodnie z za³¹cznikiem nr 1–4 do rozpo-
rz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegó³owych
warunków technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñ-
stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181).

Wybudowanie i oddanie do u¿ytku nowej przeprawy mostowej przez rzekê Wis³ê
spowodowa³o koniecznoœæ wprowadzenia nowej organizacji ruchu – zmiany pierwszeñ-
stwa przejazdu w rejonie wy¿ej wymienionego skrzy¿owania. W pocz¹tkowym okresie
funkcjonowania nowych zasad ruchu dochodzi³o do czêstych zdarzeñ drogowych, spo-
wodowanych nieuwag¹ kieruj¹cych, którzy nie stosowali siê do oznakowania. Obecnie,
jak wynika ze statystyk, sytuacja uleg³a poprawie.

W najbli¿szym czasie, zarz¹dca drogi – Prezydent m. P³ocka, planuje oddanie do
u¿ytku drogi dojazdowej do nowego mostu i uruchomienie sygnalizacji œwietlnej, co
powinno przyczyniæ siê do poprawy stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego w tym re-
jonie.

Z powa¿aniem
gen. insp. Andrzej Matejuk
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o udzielenie informacji na temat funkcjonowania cukrowni w Do-

brzelinie. Przedmiotowa cukrownia znajduje siê w strukturach Krajowej Spó³ki
Cukrowej SA. Cukrownia ta obs³uguje rolników miêdzy innymi z terenu
województw mazowieckiego i ³ódzkiego. Po likwidacji cukrowni w P³ocku
i w Ma³ej Wsi jest to jedyna cukrownia w regionie. Interesuj¹ce jest, jakie wy-
niki finansowe osi¹ga przedmiotowa cukrownia, jaki jest jej stan technologicz-
ny, jakie inwestycje s¹ w niej planowane w przysz³oœci. Ponadto: jak cukro-
wnia w Dobrzelinie wypada w porównaniu z innymi tego typu obiektami
w naszym kraju?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 31.10.2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Eryka Smulewicza
z dnia 25 wrzeœnia 2008 roku, dotycz¹ce funkcjonowania Cukrowni Dobrzelin, Od-
dzia³u Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. z siedzib¹ w Toruniu, przedstawiam poni¿sze in-
formacje.

Krajowa Spó³ka Cukrowa S.A. jest przedsiêbiorstwem wielozak³adowym. Zarz¹dza-
nie Spó³k¹ realizowane jest przez jednostki organizacyjne, wykonuj¹ce zadania okreœ-
lone w regulaminie organizacyjnym przedsiêbiorstwa Spó³ki. Oddzia³y KSC S.A. s¹
jednostkami organizacyjnymi wykonuj¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ poza siedzib¹
Spó³ki z uwzglêdnieniem wyodrêbnionego zespo³u osób i mienia. W oddzia³ach prowa-
dzona jest dzia³alnoœæ operacyjna w zakresie wynikaj¹cym z przedmiotu dzia³alnoœci
Spó³ki na okreœlonym obszarze geograficznym. Na koniec roku obrotowego 2006/2007
produkcjê cukru bia³ego prowadzi³o 10 Oddzia³ów Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A.,
w tym Oddzia³ Cukrownia Dobrzelin.

Oddzia³y/Cukrownie nie stanowi¹ jednostek samodzielnych organizacyjnie i nie
sporz¹dzaj¹ rocznych sprawozdañ finansowych. Natomiast roczne sprawozdania fi-
nansowe sporz¹dza Zarz¹d Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A., które podlega ocenie i za-
twierdzeniu przez Walne Zgromadzenie (akcjonariuszy) a nastêpnie jest og³aszane
w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

Jednoczeœnie informujê, i¿ w roku 2007/2008 w wyniku analizy uwarunkowañ
formalnych (reforma rynku cukru) oraz biznesowych wy³¹czeniu z produkcji cukru
podlegaj¹ cukrownie Lublin, £apy oraz Brzeœæ Kujawski. Procesy te s¹ na etapie wdra-
¿ania porozumieñ spo³ecznych dotycz¹cych spraw pracowniczych oraz wdra¿ania pla-
nów restrukturyzacji maj¹tkowej.
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Przedstawiaj¹c powy¿sze dodatkowo zaznaczam, ¿e za prowadzenie spraw Spó³ki,
w tym m.in. za realizacjê programu restrukturyzacji, odpowiedzialny jest Zarz¹d KSC
S.A. Do kompetencji Zarz¹du nale¿y m.in. podejmowanie decyzji o wyborze metod i ce-
lowoœci podejmowanych dzia³añ, zmierzaj¹cych do realizacji za³o¿eñ programów re-
strukturyzacji.

MINISTER SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury
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Oœwiadczenia senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Czy s¹ planowane zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007–2013 w dzia³aniu „Program rolnoœrodowiskowy” (p³atnoœci rolnoœrodo-
wiskowe)? Jakich pakietów dotycz¹ planowane zmiany? Czy jest planowane
w szczególnoœci ograniczenie kwoty pomocy finansowej na wspieranie inicja-
tyw i projektów beneficjentów, które s¹ realizowane w ramach programów
rolnoœrodowiskowych?

Realizacja programu rolnoœrodowiskowego ma przyczyniæ siê do zrówno-
wa¿onego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania ró¿norodnoœci biologicz-
nej na tych terenach. G³ównym za³o¿eniem programu jest promowanie
produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych z wymogami ochrony œrodo-
wiska i przyrody. P³atnoœci rolnoœrodowiskowe s¹ przyznawane rolnikom,
którzy dobrowolnie przyjmuj¹ na siebie zobowi¹zania rolnoœrodowiskowe.

Proszê Pana Ministra o analizê, czy w zwi¹zku z powy¿szym jest zasadne
zmniejszenie alokacji w przedmiotowym dzia³aniu, z uwzglêdnieniem plano-
wanych celów i wskaŸników do osi¹gniêcia w wyniku realizacji powy¿szego
dzia³ania, a w szczególnoœci tego, ¿e istnieje liczne grono beneficjentów reali-
zuj¹cych programy rolnoœrodowiskowe. Czy zmniejszenie przewidywanych
œrodków finansowych nie spowoduje problemów u tych beneficjentów, którzy
ju¿ realizuj¹ projekty rolnoœrodowiskowe, zw³aszcza ¿e s¹ to projekty wielo-
letnie? Czy planowane zmiany w przedmiotowym dzia³aniu by³y poprzedzo-
ne stosownymi konsultacjami spo³ecznymi?

Warto tak¿e nadmieniæ, ¿e p³atnoœæ rolnoœrodowiskowa wyp³acana jest
w formie zrycza³towanej i stanowi rekompensatê utraconego dochodu, ponie-
sionych dodatkowych kosztów oraz kosztów transakcyjnych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

Czy istnieje mo¿liwoœæ ujednolicenia przepisów dotycz¹cych przyznawa-
nia p³atnoœci bezpoœrednich i p³atnoœci ONW? W obecnej chwili w przypadku
p³atnoœci bezpoœrednich stan faktyczny u¿ytków ustalany jest na dzieñ
31 maja danego roku, a w sprawach ONW jest on ustalany na dzieñ wydania
decyzji. Czy nie jest zasadne, aby to ujednoliciæ i dla obu typów spraw okreœ-
laæ go na dzieñ 31 maja danego roku?

Podobna rozbie¿noœæ wystêpuje tak¿e w przypadku œmierci beneficjenta.
W tym wypadku spadkobierca mo¿e przyst¹piæ do tocz¹cego siê postêpowa-
nia w terminie siedmiu miesiêcy w odniesieniu do p³atnoœci bezpoœrednich,
a gdy chodzi o ONW, okres ten wynosi dwa miesi¹ce. Rozbie¿noœci te powo-
duj¹, ¿e beneficjenci bardzo czêsto nie dochowuj¹ stosownych terminów i po-
nosz¹ straty finansowe zwi¹zane z brakiem mo¿liwoœci przyst¹pienia do
postêpowania i ubiegania siê o p³atnoœci ONW.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 14 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 paŸdziernika 2008 r., o sygnaturze
BPS/DSK-043-895/08, w sprawie oœwiadczeñ Pana Senatora Eryka Smulewicza doty-
cz¹cych planów wprowadzenia zmian do programu rolnoœrodowiskowego
PROW 2007–2013 oraz mo¿liwoœci ujednolicenia przepisów w sprawie p³atnoœci bez-
poœrednich i ONW uprzejmie informujê co nastêpuje:

1) W dniu 25 wrzeœnia 2008 odby³o siê posiedzenie Komitetu Monitoruj¹cego
PROW 2007–2013 (KM). Kluczowym elementem posiedzenia by³o zaopiniowanie przez
Komitet Monitoruj¹cy zmian do PROW 2007–2013.

Uchwa³¹ nr 13 Komitet pozytywnie zaopiniowa³ przesuniêcie œrodków finansowych
na zabezpieczenie wyp³at, które s¹ zobowi¹zaniami podpisanymi w ramach PROW
2004–2006 w dzia³aniach Renty strukturalne i Wspieranie gospodarstw niskotowaro-
wych. Realokacje ograniczy³y siê do kwoty 512 mln euro (362 mln euro na renty
i 150 mln euro na gospodarstwa niskotowarowe). Koniecznoœæ zabezpieczenia dodat-
kowych œrodków w tych dzia³aniach wi¹¿e siê z aprecjacj¹ z³otego i wieloletnimi zobo-
wi¹zaniami wobec beneficjentów w tych dzia³aniach, które zosta³y podjête w ramach
PROW 2004–2006 w z³otych przy znacznie wy¿szym kursie z³otego w stosunku do
euro. Ograniczenie przesuniêæ œrodków na te dwa dzia³ania zgodnie z autopoprawk¹
MRiRW zg³oszon¹ podczas posiedzenia, pozwoli³o na rezygnacjê b¹dŸ ograniczenie
skali przesuniêæ œrodków z innych dzia³añ Programu, w tym na rezygnacjê z pomniej-
szenia bud¿etu dzia³ania „program rolnoœrodowiskowy”. Rozstrzygniêcie to by³o wyni-
kiem konsultacji przeprowadzonych przez MRiRW przed posiedzeniem KM w dniu
25 wrzeœnia 2008 r.

2) Odnosz¹c siê do kwestii przepisów w zakresie przyznawania p³atnoœci bezpoœrednich
i p³atnoœci z tytu³u niekorzystnych warunków gospodarowania (ONW), pragnê poinfor-
mowaæ, i¿ zosta³y podjête stosowne dzia³ania zmierzaj¹ce do ujednolicenia zapisów
w powy¿szej kwestii. Ze wzglêdu na fakt, ¿e rolnik na jednym formularzu wniosku mo-
¿e ubiegaæ siê o p³atnoœci bezpoœrednie i p³atnoœci ONW, zasadnym jest ujednolicenie
zapisów. Docelowo nowelizacji bêdzie podlega³o rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Wspieranie gospodarowania
na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia (ONW)”, objêtej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U.
Nr 68, poz. 448 z póŸn. zm.), w zakresie terminu 31 maja danego roku, jako dnia,
w którym rolnik musi posiadaæ dzia³ki rolne, na które ubiega siê o p³atnoœci oraz wy-
d³u¿enie terminu, w którym spadkobierca mo¿e wst¹piæ do tocz¹cego siê postêpowa-
nia w sprawie przyznania p³atnoœci ONW w terminie 7 miesiêcy od dnia otwarcia
spadku.

Z powa¿aniem
MINISTER
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie zmiany ustawy z dnia 22 sierpnia

1997 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych.
Po przeanalizowaniu zapisów ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-

wych oraz maj¹c na wzglêdzie postulaty zg³aszane przez samorz¹dy, pragnê
wyraziæ swoje zaniepokojenie zapisami art. 15 i 15a przedmiotowej ustawy,
które przewiduj¹ obowi¹zek stosowania „urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz
i dŸwiêk” podczas imprez masowych.

Uwa¿am, ¿e dodatkowy zapis dotycz¹cy rejestracji dŸwiêku jest roz-
wi¹zaniem, które nie powoduje osi¹gniêcia zamierzonego przez ustawodaw-
cê celu. Nie sposób podczas du¿ej imprezy masowej dokonaæ szczegó³owej
rejestracji dŸwiêku, a nastêpnie weryfikacji w stosunku do konkretnej osoby
b¹dŸ grupy osób. Ponadto przedstawiony zapis powoduje okreœlone skutki fi-
nansowe, a mianowicie zbêdne zwiêkszenie kosztów instalacji monitoringu,
który dziêki kwocie przeznaczonej na aparaturê audio móg³by byæ rozszerzo-
ny o dodatkowe rejestratory obrazu, co by³oby bardziej po¿¹dane w celu
utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku w obiektach. Za przyk³ad mo¿e po-
s³u¿yæ wyremontowany œrodkami samorz¹du w 2007 r. stadion miejski „Are-
na Czêstochowa”. W obiekcie zamontowano szesnaœcie kamer: trzy
pe³noobrotowe i trzynaœcie stacjonarnych. System nie ma jednak mo¿liwoœci
rejestracji dŸwiêku, na co uwagê zwróci³ wojewoda œl¹ski, który nie wpisa³
stadionu na listê obiektów monitorowanych. Koszt zamontowania odpowiedniej
aparatury audio, aby obiekt spe³nia³ wymogi dotycz¹ce obiektów monitoro-
wanych, to kilkaset tysiêcy z³otych, których samorz¹d nie jest ju¿ w stanie
przeznaczyæ na realizacjê zadania. Podobnie sytuacja wygl¹da w przypadku
innych samorz¹dów, które podjê³y siê monta¿u monitoringu w obiektach
sportowych.

Pragnê podkreœliæ, ¿e problem jest systematycznie sygnalizowany przez
Zwi¹zek Miast Polskich, a zatem lokalne samorz¹dy oczekuj¹ za³atwienia tej
sprawy.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e nale¿a³oby z art. 15 i 15a ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych wykreœliæ zapis mó-
wi¹cy o dŸwiêku jako nieefektywny i powoduj¹cy zbêdne koszty dla inwesto-
rów.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Senatora RP Andrzeja Szewiñskiego, przekazane

pismem z dnia 30 wrzeœnia 2008 roku (sygn. BPS/DSK-043-896/08), w sprawie prze-
pisów dotycz¹cych utrwalania przebiegu imprezy masowej przy pomocy urz¹dzeñ reje-
struj¹cych obraz i dŸwiêk, uprzejmie informujê, co nastêpuje.
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Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o bezpieczeñstwie imprez masowych, or-
ganizator imprezy jest uprawniony do utrwalania jej przebiegu za pomoc¹ urz¹dzeñ re-
jestruj¹cych obraz i dŸwiêk. Natomiast w³aœciwy miejscowo wojewoda, mo¿e wydaæ
decyzjê o umieszczeniu wybranych stadionów w wykazie obiektów, na których utrwa-
lanie przebiegu imprezy masowej, za pomoc¹ urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz i dŸwiêk,
jest obowi¹zkowe.

Podejmowane dzia³ania, wynikaj¹ce z zapisów ustawy, w tym rejestracja przebiegu
imprezy masowej, maj¹ na celu zapewnienie bezpieczeñstwa jej uczestnikom.

Materia³y zgromadzone w wyniku utrwalania imprezy, mog¹ce stanowiæ dowody
pozwalaj¹ce na wszczêcie postêpowania karnego lub w sprawach o wykroczenia albo
inne istotne dowody, organizator imprezy przekazuje do w³aœciwej prokuratury.
Utrwalony dŸwiêk, aby móg³ byæ przydatny w postêpowaniu dowodowym, powinien
umo¿liwiæ identyfikacjê hase³, okrzyków i zachowañ uczestników imprezy masowej
w okreœlonych strefach obiektu, na którym odbywa siê impreza masowa. W tym celu
okreœlone zosta³y minimalne wymagania techniczne dla urz¹dzeñ rejestruj¹cych obraz
i dŸwiêk, które musz¹ zostaæ spe³nione.

Proszê zwróciæ uwagê na fakt, ¿e zawê¿anie mo¿liwoœci rejestracji imprezy masowej
mo¿e ograniczyæ przydatnoœæ nagranych materia³ów, co mo¿e utrudniæ lub uniemo¿li-
wiæ skuteczne postêpowanie dowodowe w stosunku do osób zak³ócaj¹cych porz¹dek
podczas imprezy masowej.

Podobne rozwi¹zania, dotycz¹ce utrwalania przebiegu imprezy masowej, przyjêto
równie¿ w projekcie nowej ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, która by³a kie-
rowana do konsultacji spo³ecznych i uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Z powa¿aniem
Miros³aw Drzewiecki
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Oœwiadczenie senatora Piotra Wacha

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Oœwiadczenie w sprawie konsultowanego projektu ustawy o pañstwo-
wym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia z dnia 31 lipca
2008 r.

Pozostaj¹c z ca³ym szacunkiem dla dotychczasowych dokonañ Pani Mini-
ster i zamiarów dotycz¹cych reformy s³u¿by zdrowia, uprzejmie proszê o wy-
jaœnienie, jak projekt ustawy o pañstwowym nadzorze nad systemem
powszechnego ubezpieczenia z dnia 31 lipca 2008 r., zak³adaj¹cy miêdzy in-
nymi likwidacjê Opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia, ma siê do posiadanych ustawowo kompetencji i zadañ samorz¹du
województwa (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póŸniejszymi zmianami,
art. 14).

Pragnê wyraŸnie podkreœliæ, ¿e zamiar likwidacji Opolskiego Oddzia³u
Wojewódzkiego NFZ umniejszy rolê i mo¿liwoœci dzia³ania w³adz samorz¹do-
wych w zakresie promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkañców Opol-
szczyzny. Bulwersuje to nasz¹ spo³ecznoœæ i nasuwa podejrzenia, ¿e œrodki
przeznaczone na ochronê zdrowia w naszym województwie mog¹ byæ ograni-
czone decyzj¹ publicznego towarzystwa ubezpieczeñ zdrowotnych, tym bar-
dziej, ¿e zgodnie z projektem przywo³anej ustawy województwo opolskie
bêdzie dysponowa³o w radzie nadzorczej towarzystwa dwoma miejscami,
województwo œl¹skie – szeœcioma, a ministerstwo – jednym.

Uwa¿am, ¿e proponowane rozwi¹zania nie zabezpiecz¹ w pe³ni intere-
sów ubezpieczonych mieszkañców Œl¹ska Opolskiego.

Ponadto nie uwzglêdniaj¹ one:
— dotychczasowych dokonañ i osi¹gniêæ Opolskiego Oddzia³u Wojewódz-

kiego NFZ, który na tle pozosta³ych oddzia³ów w kraju ma dobre wyniki
i zajmuje wysok¹ pozycjê;

— bardzo du¿ej dba³oœci w³adz samorz¹dowych województwa opolskie-
go o regionaln¹ politykê zdrowotn¹ poprzez znacz¹ce jej dofinansowywanie,
co obecnie skutkuje stabilizacj¹ systemu zarz¹dzania instytucjami ochrony
zdrowia, czyli brakiem zad³u¿eñ, w ca³ym województwie;

— owocnej wspó³pracy kierownictwa opolskiego oddzia³u NFZ z w³adza-
mi samorz¹dowymi Opolszczyzny w zakresie spójnoœci i efektywnego wyko-
rzystania posiadanych zasobów i œrodków finansowych;

— rozwi¹zañ, które zmierza³yby do nadania autonomii istniej¹cym obec-
nie szesnastu oddzia³om wojewódzkim NFZ, co zwiêkszy³oby ich decyzyj-
noœæ w zakresie rozwi¹zywania problemów i potrzeb regionalnej s³u¿by
zdrowia.

Licz¹c na przyjêcie przedstawionych argumentów, uprzejmie proszê
o wprowadzenie do projektu ustawy poprawek, które pozwoli³yby na utrzy-
manie samodzielnoœci i odrêbnoœci tych oddzia³ów NFZ, które dobrze radz¹
sobie w systemie ochrony zdrowia, przeprowadzi³y niezbêdne reformy i które
we wspó³pracy z samorz¹dami realizuj¹ przekszta³cenia w³asnoœciowe. Do
takich w³aœnie nale¿y Opolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ.

£¹czê wyrazy szacunku
Piotr Wach
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Piotra Wacha, Senatora Rzeczy-

pospolitej Polskiej, na 18. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., które zo-
sta³o przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP, z dnia 30 wrzeœnia 2008 r., (znak:
BPS/DSK-043-897/08), w sprawie „konsultowanego projektu ustawy o pañstwowym
nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia z dnia 31 lipca 2008 r.”, uprzej-
mie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Jednym z priorytetów Rz¹du w dziedzinie ochrony zdrowia, co zosta³o przedstawio-
ne zarówno w exposé Prezesa Rady Ministrów, jak równie¿ w „Informacji Rz¹du na te-
mat obecnej sytuacji ochrony Zdrowia w Polsce” (druk sejmowy 176) jest
decentralizacja i demonopolizacja instytucji p³atnika w ramach powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego. W zwi¹zku z powy¿szym w Ministerstwie Zdrowia zosta³ przy-
gotowany projekt ustawy w przedmiotowym zakresie.

Decentralizacja i demonopolizacja p³atnika œwiadczeñ opieki zdrowotnej ma na ce-
lu przede wszystkim polepszenie sytuacji ubezpieczonych, którzy bêd¹ mieli wiêkszy
wp³yw na sposób rozdysponowywania œrodków finansowych pochodz¹cych z ich sk³a-
dek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeni (a w konsekwencji równie¿
pacjenci) powinni mieæ, poprzez mo¿liwoœæ wyboru p³atnika, wp³yw na to, w jaki spo-
sób wydawane bêd¹ pieni¹dze z ich sk³adek.

Funkcjonowanie kilku instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przy-
czyni siê do optymalizacji zarz¹dzania systemem zabezpieczania œwiadczeñ opieki
zdrowotnej dla ubezpieczonych, poprzez:

— zwiêkszenie elastycznoœci systemu, umo¿liwiaj¹cej szybkie dostosowanie funkcjo-
nowania kilku mniejszych instytucji do zachodz¹cych zmian;

— podniesienie stopnia trafnoœci decyzji, gdy¿ bêd¹ one podejmowane bli¿ej szczeb-
la wykonawczego.

Projekt przewiduje miêdzy innymi, ¿e w miejsce Narodowego Funduszu Zdrowia
powstanie siedem odrêbnych publicznych instytucji powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego, które docelowo bêd¹ mog³y kontraktowaæ œwiadczenia na terenie ca³ego
kraju. Bior¹c pod uwagê doœwiadczenie wynikaj¹ce z funkcjonowania, zaczynaj¹c od
roku 1999 do roku 2003 kas chorych, przyjêto rozwi¹zanie, w którym ka¿da z nowo
utworzonych instytucji skupiaæ bêdzie co najmniej 10% ogó³u osób ubezpieczonych
w Polsce. Na siedziby nowych instytucji wskazano miasta bêd¹ce stolicami woje-
wództw, z których pochodzi wiêkszoœæ ubezpieczonych danej instytucji. Podkreœliæ na-
le¿y, i¿ przepisy ww. projektu ustawy umo¿liwiaj¹ zmianê siedziby, je¿eli statut nowej
instytucji, przyjêty przez jej radê, postanowi inaczej.

Ponadto podkreœliæ nale¿y, i¿ zgodnie z projektem ustawy odpowiednie oddzia³y
wojewódzkie Funduszu, które wejd¹ w sk³ad nowych instytucji powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego, stan¹ siê oddzia³ami regionalnymi poszczególnych instytucji,
co oznacza, zapewnienie ci¹g³oœci dzia³ania struktur regionalnych w ramach instytucji
p³atnika w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, równie¿ pra-
cownicy poszczególnych oddzia³ów wojewódzkich NFZ staliby siê z mocy ustawy pracowni-
kami nowych instytucji.

Jednoczeœnie pragnê zwróciæ uwagê, ¿e wraz z wejœciem w ¿ycie ww. projektu zosta-
³yby poszerzone kompetencje samorz¹dów terytorialnych (wojewódzkich i powiatowych)
w zakresie kszta³towania struktur organizacyjnych nowych instytucji, w szczególnoœci
poprzez wybór cz³onków rad nowych instytucji i w konsekwencji ich cz³onków zarz¹dów.
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Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ, ¿e powy¿szy kierunek zmian zosta³ poparty
przez uczestników „Bia³ego Szczytu”, co znalaz³o swoje odzwierciedlenie w Rekomen-
dacjach Konferencji „Bia³ego Szczytu” z dnia 17 marca 2008 r., gdzie stwierdzono, i¿
„docelowo, uczestnicy widz¹ potrzebê budowania takiego systemu, który pozwala³by
na przejmowanie zadañ powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez konkuru-
j¹cych ubezpieczycieli publicznych i niepublicznych z zachowaniem zasady solidaryz-
mu spo³ecznego”. „Bia³y szczyt” postulowa³ równie¿ koniecznoœæ zwiêkszenia sk³adki.
Za zasadnoœci¹ przyjêcia rozwi¹zania polegaj¹cego na demonopolizacji p³atnika finan-
suj¹cego udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej opowiedzia³ siê tak¿e Rzecznik Praw
Obywatelskich w swoich propozycjach kierowanych do Ministra Zdrowia.

Szczegó³owe rozwi¹zania dotycz¹ce projektu bêd¹ mog³y byæ przedstawione po jego
przyjêciu przez Radê Ministrów.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Ministrze!
W imieniu polskich producentów owoców miêkkich i jab³ek zwracam siê

do Pana Premiera z apelem o podjêcie pilnych dzia³añ zmierzaj¹cych do upo-
rz¹dkowania sytuacji na rynku skupu owoców w Polsce, na którym, wed³ug
wielu sygna³ów, maj¹ miejsce praktyki o cechach zmowy cenowej podmiotów
prowadz¹cych skup owoców miêkkich i jab³ek.

Zwracam siê bezpoœrednio do Pana, gdy¿ to Panu podlega Urz¹d Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów – instytucja, która ma ustawowy obowi¹zek
podj¹æ w takiej sytuacji niezbêdne dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia wystê-
puj¹cych ma rynku patologii. Proszê zatem, aby Pan Premier zmobilizowa³
wymieniony urz¹d do niezw³ocznego podjêcia odpowiednich dzia³añ.

Ceny uzyskiwane przez polskich sadowników za ich produkty s¹ skan-
dalicznie niskie. W tym roku producenci wiœni otrzymywali 45–50 gr za 1 kg
wiœni, podczas gdy koszty ich produkcji, wed³ug wyliczeñ Instytutu Ekonomi-
ki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej, wynosz¹ 1,77 z³ za kilogram.
W przypadku cen skupu jab³ek przemys³owych sytuacja, pomimo podpisa-
nych umów, te¿ nie jest dobra, gdy¿ rolnicy otrzymuj¹ ceny wielokrotnie ni¿-
sze od wynegocjowanych podczas sierpniowych protestów. Te uzyskiwane
ceny s¹ na poziomie 20–25 gr, co nie zapewnia nawet pokrycia kosztów zbio-
ru, ¿e nie wspomnê ju¿ o zwrocie poniesionych kosztów zwi¹zanych z pielêg-
nacj¹ i ochron¹ sadów. Dla porównania: rok temu œrednia cena skupu jab³ek
przemys³owych kszta³towa³a siê na poziomie 95 gr za kilogram.

Producenci owoców podnosz¹ równie¿ problem braku w³aœciwej kontroli
podmiotów skupuj¹cych. Z powszechnie dostêpnych informacji wynika, i¿ ten
sam podmiot skupuj¹cy w Niemczech p³aci producentom 0,8 euro za 1 kg wiœ-
ni, podczas gdy w Polsce p³aci 0,80 z³ za 1 kg. W przypadku cen skupu jab³ek
sytuacja jest podobna: producenci na Wêgrzech i w Niemczech uzyskuj¹ za te
owoce 0,10–0,13 euro za 1 kg.

W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na zasadnie przypuszczaæ, i¿ dzia³ania na
rynku skupu owoców maj¹ wszelkie cechy zmowy cenowej, wymierzonej
przeciw rolnikom i sadownikom w Polsce.

Panie Premierze! Polska, pomimo tylu trudnoœci i niesprzyjaj¹cych wa-
runków, jest nadal potêg¹ w produkcji owoców miêkkich w Europie. A¿ 2/3
produkcji tych owoców w Unii Europejskiej stanowi produkcja polska. Nie mo-
¿emy zaprzepaœciæ tego atutu. Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera,
aby w ramach swoich uprawnieñ i obowi¹zków podj¹³ Pan Premier zdecydo-
wane dzia³ania zmierzaj¹ce do powstrzymania tych nadu¿yæ niszcz¹cych
polskich producentów owoców miêkkich i jab³ek.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
PREZESA URZÊDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Warszawa, 30 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pana

S³awomira Nowaka (znak: DSPA-4404-66/08) i oœwiadczenia Pana senatora Grzegorza
Wojciechowskiego, dotycz¹cego rynku skupu owoców, z³o¿onego dnia 25 wrzeœnia
2008 r. na osiemnastym posiedzeniu Senatu RP, uprzejmie proszê o przyjêcie niniej-
szego stanowiska wypracowanego w porozumieniu z Panem Markiem Sawickim Mini-
strem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) jest aktem prawnym reguluj¹cym kwestie zwi¹zane
z ochron¹ konkurencji i konsumentów, nale¿y ona do dziedziny prawa publicznego
i ma na celu ochronê interesu publicznego.

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy do zadañ Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów (zwanego dalej „Prezesem Urzêdu”) nale¿y m.in. sprawowanie kontroli prze-
strzegania przez przedsiêbiorców przepisów ww. ustawy, w tym przeciwdzia³anie
praktykom ograniczaj¹cym konkurencjê stosowanym przez przedsiêbiorców. Praktyki
ograniczaj¹ce konkurencjê dziel¹ siê na:

— porozumienia ograniczaj¹ce konkurencjê – art. 6 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów zakazuje porozumieñ, których celem lub skutkiem jest wyelimi-
nowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku w³aœci-
wym;

— nadu¿ywanie pozycji dominuj¹cej – art. 9 ww. ustawy zakazuje nadu¿ywania po-
zycji dominuj¹cej na rynku w³aœciwym przez jednego lub kilku przedsiêbiorców.
Zgodnie z art. 4 pkt 10 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez pozycjê
dominuj¹c¹ rozumie siê pozycjê przedsiêbiorcy, która umo¿liwia mu zapobiega-
nie skutecznej konkurencji na rynku w³aœciwym przez stworzenie mu mo¿liwoœci
dzia³ania w znacznym zakresie niezale¿nie od konkurentów, kontrahentów oraz
konsumentów. Ustawa wprowadza domniemanie, ¿e przedsiêbiorca posiada po-
zycjê dominuj¹c¹, je¿eli jego udzia³ w rynku w³aœciwym przekracza 40%.

Do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ostatnim czasie dotar³y sygna-
³y dotycz¹ce nieprawid³owoœci na rynku skupu owoców, w zwi¹zku z którymi przepro-
wadzone zosta³o wstêpne rozpoznanie rynku pod k¹tem ewentualnego naruszenia
regu³ konkurencji.

Ustalono, ¿e skup owoców odbywa siê w nastêpuj¹cy sposób. Sadownicy sprzedaj¹
owoce do lokalnych punktów skupu lub poœrednikom, którzy zapewniaj¹ w³asny
transport. Nastêpnie, owoce sprzedawane s¹ zak³adom przetwórczym. Niekiedy sadowni-
cy maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ sprzeda¿y swoich zbiorów bezpoœrednio przetwórcom. Za-
k³ady przetwórcze skupione owoce mro¿¹ lub produkuj¹ z nich koncentraty, do
dalszego wykorzystania w przemyœle spo¿ywczym.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
zbiory wiœni w sezonie 2008/2009 wynios³y 196 tys. ton, co oznacza wzrost o 82% wo-
bec klêskowego sezonu 2007/2008. W przypadku jab³ek szacuje siê, ¿e zbiory tych
owoców w bie¿¹cym sezonie wynios¹ 2 515 tys. ton, czyli bêd¹ o 142% wy¿sze ni¿ w se-
zonie 2007/2008. W przypadku wiœni niemal ca³oœæ produkcji kierowana jest do prze-
twórstwa, a w przypadku jab³ek pomiêdzy 50–60% produkcji, w zale¿noœci od sezonu.
Œrednie ceny oferowane w 2007 r. za wiœnie z przeznaczeniem do t³oczenia wynios³y
1,75 z³/kg, zaœ jab³ek 0,95 z³/kg. Wed³ug wstêpnych szacunków Instytutu Ekonomiki
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Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej, w bie¿¹cym sezonie œrednie ceny skupu wynio-
s¹ w przypadku wiœni do t³oczenia 0,70 z³/kg i 0,85 z³/kg do mro¿enia, a w przypadku
jab³ek przemys³owych – 0,15 z³/kg.

Zgodnie z przeprowadzon¹ analiz¹ rynku skupu owoców, du¿a czêœæ przetworzo-
nych owoców zostaje przeznaczona na eksport, co powoduje, ¿e nie bez wp³ywu na ak-
tualn¹ cenê skupu owoców pozostawa³, utrzymuj¹cy siê w okresie tegorocznych
zbiorów, mocny poziom wartoœci z³otego w stosunku do innych walut. Ceny skupu
owoców w Polsce musia³y byæ wyznaczone na takim poziomie, ¿eby op³acalna by³a
sprzeda¿ przetworzonego surowca za granicê, a oferowana cena konkurencyjna (wli-
czaj¹c koszty ewentualnego przetworzenia i transportu). Krajowy sektor przetwórczy,
¿eby utrzymaæ pozycjê na rynku europejskim zmuszony jest obni¿aæ koszty produkcji.
Skup owoców po wy¿szych cenach móg³by spowodowaæ zagro¿enie dla rentownoœci za-
k³adów zajmuj¹cych siê przetwórstwem spo¿ywczym. Jednoczeœnie, nale¿y mieæ na
uwadze rosn¹c¹ konkurencjê ze strony producentów koncentratów i mro¿onek z Chin,
która jest zagro¿eniem nie tylko dla przetwórców, ale tak¿e dla sadowników.

Ceny skupu owoców mo¿na obiektywnie uzasadniæ panuj¹c¹ sytuacj¹ na danym
rynku. Przyk³adowo, tegoroczna poda¿ wiœni przewy¿sza popyt na nie, co ma niew¹tpli-
wy wp³yw na cenê skupu tych owoców. Œwiatowa nadprodukcja wiœni oraz zapasy kon-
centratu powoduj¹, ¿e utrudniony jest dalszy zbyt skupionych wiœni. Zak³ady
przetwórcze wskazuj¹ na problemy z dalsz¹ odsprzeda¿¹ mro¿onych wiœni na rynki za-
graniczne, a specjaliœci wskazuj¹, ¿e niski poziom tegorocznych cen wiœni wynika
z przesycenia rynku europejskiego œwie¿¹ i przetworzon¹ wiœni¹1. Podobne przyczyny
wp³ywaj¹ równie¿ na nisk¹ cenê skupu jab³ek, wskazaæ nale¿y przede wszystkim du¿e
zapasy koncentratu jab³kowego na œwiecie, które szacuje siê na ok. 400–600 tys. ton
(najwiêksze w Chinach i w Polsce). Du¿a iloœæ surowca powoduje obni¿enie ceny jego
skupu, jest to naturalny mechanizm rynkowy, w którym dochodzi do spadku cen dob-
ra, na które jest mniejsze zapotrzebowanie.

Rynek skupu owoców jest rynkiem zmiennym, a wp³yw na cenê skupu owoców
w danym sezonie ma wiele czynników. Dlatego te¿, nie jest mo¿liwe proste porównanie
cen skupu obowi¹zuj¹cych w danym roku do cen wyznaczonych w latach poprzednich
bez jednoczesnej analizy sytuacji panuj¹cej w danym okresie na rynku. Ta niestabil-
noœæ powoduje tak¿e, ¿e nie bez znaczenia na cenê skupu owoców ma nawet niewiele
wiêkszy zbiór tych owoców, a je¿eli jeszcze doda siê do tego mniejsze zapotrzebowanie
na te owoce to okazuje siê, ¿e spadek cen jest nastêpstwem normalnych procesów ryn-
kowych.

Wydaje siê równie¿, ¿e jednoczesna obni¿ka cen skupu owoców w ca³ym kraju wy-
nika ze specyfiki tego rynku, na którym w krótkim czasie pojawia siê du¿a iloœæ towa-
ru, a mo¿liwoœæ przechowania, magazynowania i póŸniejszej odsprzeda¿y jest
kosztowna, a przez to nieop³acalna dla indywidualnego sadownika.

Ponadto, jak wskazuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednym z kluczowych
czynników determinuj¹cych stosowanie niskich cen w skupie wiêkszoœci gatunków
owoców i warzyw jest rozdrobniona struktura wielkoœci gospodarstw rolnych, które re-
prezentuj¹ poda¿ tych produktów, co w efekcie niekorzystnie wp³ywa na pozycjê w ne-
gocjacjach z podmiotami reprezentuj¹cymi coraz bardziej skonsolidowany popyt
(przetwórstwo, du¿e sieci detaliczne). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazuje, ¿e
podejmowane s¹ przez niego dzia³ania, które maj¹ na celu wdro¿enie rozwi¹zañ syste-
mowych, przewidzianych przepisami wspólnotowymi, maj¹cych docelowo wzmocniæ
pozycjê negocjacyjn¹ producentów owoców i warzyw, w tym równie¿ producentów ja-
b³ek i wiœni kierowanych do przetwórstwa. Ponadto g³ównymi celami regulacji przewi-
dzianymi we wspólnej organizacji rynków rolnych w odniesieniu do sektora owoców
i warzyw s¹: zwiêkszenie konkurencyjnoœci i orientacji rynkowej sektora w celu osi¹g-
niêcia zrównowa¿onej produkcji (stabilizacji), konkurencyjnej zarówno na rynku we-
wnêtrznym, jak i zewnêtrznym, ograniczenie fluktuacji dochodów producentów
wynikaj¹cej z kryzysów na rynku, zwiêkszenie spo¿ycia owoców i warzyw we Wspólno-
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cie oraz kontynuowanie podjêtych w sektorze prac na rzecz zachowania i ochrony œro-
dowiska.

Rodzaje wsparcia, jakie przewidziane s¹ w przepisach wspólnotowych, w odniesie-
niu do sektora produkcji owoców i warzyw, to:

— wsparcie dla grup i organizacji producentów owoców i warzyw (do wartoœci pro-
dukcji sprzedanej oraz inwestycyjne) – dotyczy wszystkich owoców i warzyw;

— wsparcie powierzchniowe do owoców miêkkich – dotyczy wy³¹cznie truskawek
oraz malin.

Wsparcie dla grup producentów owoców i warzyw:
1) wsparcie na za³o¿enie i funkcjonowanie grupy producentów. Dziêki staraniom re-

sortu od pocz¹tku 2008 r. zosta³o ono podwojone i wynosi odpowiednio: 10%,
10%, 8%, 6%, 4% wartoœci produkcji sprzedanej przez grupê, w kolejnych latach
realizacji planu dochodzenia do uznania,

2) dofinansowanie czêœci kwalifikowanych kosztów inwestycji realizowanych w ra-
mach planów dochodzenia do uznania. W Polsce wsparcie to okreœlono na najwy¿-
szym dopuszczalnym prawodawstwem wspólnotowym poziomie tj. 75%. Zgodnie
ze stosownymi przepisami krajowymi inwestycje realizowane z udzia³em tego
wsparcia to m.in. budynki i budowle oraz maszyny i urz¹dzenia s³u¿¹ce do
magazynowania, sortowania, mycia, przygotowania do sprzeda¿y (np. pakowa-
nia), a tak¿e transportu owoców i warzyw.

Organizacje producentów owoców i warzyw uzyskuj¹ wsparcie, jeœli realizuj¹ pro-
gram operacyjny. Wsparcie to mo¿e wynosiæ 4,1% wartoœci produkcji sprzedanej przez
ten podmiot. Pu³ap ten mo¿e zostaæ zwiêkszony do 4,6%, jeœli organizacja realizuje
œrodki zarz¹dzania kryzysowego. Wsparcie to jest ograniczone do:

— 60% za³o¿onego przez organizacje funduszu operacyjnego,
— 50% faktycznie poniesionych w ramach programu operacyjnego kosztów.
Zgodnie z powy¿szymi informacjami, bezpoœrednimi beneficjentami wsparcia

wspólnotowego przewidzianego w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych w za-
kresie sektora owoców i warzyw s¹ podmioty posiadaj¹ce status grup lub organizacji
producentów owoców i warzyw, których g³ównym celem jest umacnianie pozycji ryn-
kowej producentów. Podmioty te mog¹ efektywnie planowaæ produkcjê, tak aby dosto-
sowaæ j¹ do popytu, zarówno pod wzglêdem iloœci jak i jakoœci. Ponadto, koncentruj¹c
poda¿ staj¹ siê odpowiednio du¿ymi partnerami dla zak³adów przetwórczych koncen-
truj¹cych du¿y popyt. W takich relacjach grupy i organizacje maj¹ realny wp³yw na po-
ziom cen, które uzyskuj¹ za dostarczane do przetwórstwa produkty. Podmioty te
posiadaj¹c osobowoœæ prawn¹ mog³yby byæ stron¹ w kontraktach zawieranych bezpo-
œrednio z zak³adami przetwórczymi.

Grupy i organizacje koncentruj¹c znaczny popyt na œrodki produkcji tj. nawozy,
œrodki ochrony roœlin mog¹ tak¿e skutecznie negocjowaæ ceny zakupu tych produk-
tów. Bardziej uzasadnione ekonomicznie s¹ tak¿e inwestycje w maszyny s³u¿¹ce do
zbioru (np. kombajny) przygotowania produktów do sprzeda¿y (np. sortownice), które
w znacznym stopniu mog¹ ograniczyæ zapotrzebowanie na coraz dro¿sz¹ si³ê robocz¹.
Wiele z tego rodzaju urz¹dzeñ mo¿e byæ przedmiotem wsparcia przys³uguj¹cego gru-
pom i organizacjom producentów owoców i warzyw.

Co wiêcej, nale¿y wskazaæ, ¿e rozdrobnienie wystêpuje nie tylko po stronie produ-
centów, ale równie¿ przetwórców. Na tym rynku dzia³a wiele podmiotów zajmuj¹cych
siê skupem owoców (skupy lokalne, poœrednicy, przetwórcy) oznacza to, ¿e zawarcie
antykonkurencyjnego porozumienia ustalaj¹cego ceny odbioru owoców na terenie ca-
³ego kraju, organizacyjnie by³oby znacznie utrudnione, wrêcz niemo¿liwe.

Ponadto, nie ka¿da sytuacja, w której s¹ podobne ceny na dane produkty, musi byæ
zwi¹zana z zawarciem antykonkurencyjnego porozumienia. Od wskazanych porozu-
mieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, w których warunkiem sine qua non jest uzgodnie-
nie okreœlonego zachowania dokonane w jakiejkolwiek formie, nale¿y odró¿niæ tzw.
zachowania paralelne (np. pod¹¿anie za liderem), obserwowane w szczególnoœci
w przypadkach zewnêtrznych zmian na okreœlonym rynku w³aœciwym, czy te¿ zacho-
wania (nieparalelne), których celem jest dostosowanie przedsiêbiorców do zmienia-
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j¹cych siê warunków konkurowania. Z zakazanym porozumieniem mamy do czynienia
wówczas, gdy dzia³ania przedsiêbiorców (okreœlone skoordynowane zachowania) wyni-
kaj¹ z podjêtych wspólnie uzgodnieñ, co do których przedsiêbiorcy zawieraj¹cy poro-
zumienie maj¹ z regu³y œwiadomoœæ, ¿e ich celem lub skutkiem jest ograniczenie
konkurencji i w konsekwencji œwiadomi s¹ naruszania przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów lub w³aœciwych przepisów wspólnotowych. Fakt zawarcia
porozumienia np. cenowego musi byæ udowodniony. Zgodnie z orzecznictwem Komisji
i Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, je¿eli porównywalny poziom cen produk-
tu na danym rynku w³aœciwym, mo¿na usprawiedliwiæ innymi czynnikami ni¿ zawarcie
porozumienia ograniczaj¹cego konkurencjê, a jednoczeœnie nie ma wystarczaj¹cych
dowodów, ¿e takie porozumienie zosta³o zawarte, wówczas nie mo¿na zastosowaæ
art. 81 TWE, odpowiadaj¹cego art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (vi-
de: wyrok z 27 wrzeœnia 1988 r., w sprawie 89, 104, 114, 116, 117, 125–129/85, Wood
Pulp przeciwko Komisji Europejskiej, ECR 1988, 5193). Zachowania przedsiêbiorców,
które w skrajnych przypadkach mog¹ nawet prowadziæ do ograniczenia konkurencji,
lecz nie s¹ wynikiem zawarcia porozumienia, nie s¹ zakazane w rozumieniu art. 6
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e Prezes
Urzêdu, który nie jest organem do spraw cen, ma mo¿liwoœæ poœredniego wp³ywania na
poziom stosowanych przez przedsiêbiorców cen jedynie w sytuacji, gdy ich wysokoœæ
jest konsekwencj¹ zawarcia przez przedsiêbiorców niedozwolonego prawem porozu-
mienia w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy antymonopolowej, polegaj¹cego na
ustalaniu, bezpoœrednio lub poœrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzeda¿y
towarów. Warunkiem jednak interwencji Prezesa Urzêdu w ww. zakresie jest fakt, aby
sytuacja na rynku i dzia³ania przedsiêbiorców by³y wynikiem zawarcia porozumienia
ograniczaj¹cego konkurencjê.

Nawi¹zuj¹c do powy¿szych wyjaœnieñ wydaje siê, ¿e tegoroczna niska cena skupu
owoców wynika z normalnych uwarunkowañ rynkowych i ogólnej sytuacji w tym sek-
torze rolnictwa. W zwi¹zku z powy¿szym, w œwietle materia³u zebranego i przeanalizo-
wanego wydaje siê, ¿e dzia³ania przedsiêbiorców na rynku skupu owoców nie s¹
wynikiem stosowania praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, w szczególnoœci zawarcia
zakazanego porozumienia, natomiast wynikaj¹ z sytuacji na ww. rynku.

Z powa¿aniem
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Otrzyma³em informacje o podjêtej w ostatnich dniach decyzji w sprawie

lokalizacji nowego portu lotniczego w Mszczonowie. Nowy port lotniczy obs³u-
guj¹cy Warszawê – nazywany te¿ Centralnym Portem Lotniczym lub lotnis-
kiem centralnym dla Polski – mia³ powstaæ, wed³ug rz¹dowej Strategii
Rozwoju Infrastruktury Transportowej, w latach 2010–2013.

W maju 2005 r. powierzono prace nad studium wykonalnoœci dla nowego
lotniska hiszpañskiemu konsorcjum Ineco-Sener. Jednak raport z tych prac
dotychczas siê nie ukaza³. Brak studium wykonalnoœci jest szeroko interpre-
towany jako odsuniêcie budowy nowego wielkiego lotniska w nieskoñczo-
noœæ, pojawia³y siê nawet g³osy o zaniechaniu tej inwestycji na rzecz
tworzenia przez samorz¹dy i nowe spó³ki handlowe mniejszych, regional-
nych portów lotniczych na bazie infrastruktury istniej¹cych lotnisk wojsko-
wych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o przed-
stawienie czynników, które zadecydowa³y o wyborze obecnej lokalizacji no-
wego portu lotniczego. Czy hiszpañskie konsorcjum Ineco-Sener przedstawi³o
wnioski ze swojego studium? Jeœli tak, to jaka lokalizacja zosta³a wskazana
jako najbardziej korzystna? Czy preferencje Komisji Europejskiej w zakresie
finansowania lotniczych inwestycji mia³y wp³yw na umiejscowienie przed-
siêwziêcia? Jeœli tak, to w jakim zakresie? Czy resort prowadzi³ inne, równo-
leg³e badania, które mog³yby potwierdziæ obecny wybór lokalizacji nowego
portu lotniczego dla Polski? Kiedy jest planowane rozpoczêcie inwestycji i za-
koñczenie budowy nowego lotniska?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Warszawa, 17 listopada 2008 r.

Pan Marek Zió³kowski
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na skierowane do mnie pismo znak: BPS/DSK-043-899/08 w spra-

wie pytania dotycz¹cego podjêcia decyzji o lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski
w Mszczonowie uprzejmie informujê, ¿e ¿adnej decyzji w przedmiotowej sprawie nie
podjêto. Nie istnieje ¿adna rekomendacja dotycz¹ca budowy Lotniska Centralnego dla
Polski, tym samym nie ma ¿adnego wskazania co do jego lokalizacji.

Wzmiankowane przez Pana Senatora studium wykonalnoœci nowego lotniska wy-
konane w roku 2005 przez hiszpañskie konsorcjum INECO-SENER nie dostarczy³o
przekonuj¹cych argumentów na rzecz budowy takiego lotniska, bowiem – oprócz in-
nych znacz¹cych usterek – nie zawiera³o przekonuj¹cej analizy efektywnoœci tej inwe-
stycji.
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Dlatego te¿ Ministerstwo Infrastruktury 20.10. br og³osi³o miêdzynarodowy
przetarg nieograniczony na wykonanie opracowania „Koncepcja lotniska centralne-
go dla Polski – prace analityczne”. W „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”
zapisano:

„Celem zamówienia jest uzyskanie obiektywnej, w pe³ni merytorycznej podstawy
do podjêcia decyzji o budowie Lotniska Centralnego dla Polski (LCP) lub o rozwijaniu in-
frastruktury lotniskowej kraju bez takiego lotniska. LCP zdefiniowano jako port lotniczy
o charakterze regionalnego lub subregionalnego w skali Europy portu wêz³owego, tzw.
hubu, funkcjonuj¹cego na bazie siatki po³¹czeñ dominuj¹cego przewoŸnika, o zna-
cz¹cym udziale ruchu europejskiego i miêdzykontynentalnego ruchu tranzytowego, po-
siadaj¹cego znacz¹cy udzia³ w lotniczym ruchu pasa¿erskim w Polsce, a jednoczeœnie
kluczowego elementu multimedialnego wêz³a systemu transportowego kraju”.

W ramach studium zanalizowane zostan¹ wielowariantowe scenariusze z uwzglêdnie-
niem LCP i bez tego lotniska, w celu pozyskania informacji o wp³ywie decyzji o jego
budowie lub zaniechaniu na regionalne porty lotnicze oraz PLL LOT SA.

Z opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury d³ugofalowych planów roz-
woju sieci drogowej i kolejowej, szczególnie Kolei Du¿ych Prêdkoœci wynika, ¿e opty-
malne miejsce dla lokalizacji przysz³ego LCP znajduje siê w bliskoœci planowanej trasy
KDP i w bliskoœci g³ównego wêz³a autostrad A2 i A1.

Ministerstwo Infrastruktury oczekuje zakoñczenia prac analityczno-prognostycznych
w czerwcu 2008, tak wiêc przes³anki do podjêcia decyzji lokalizacyjnej bêd¹ przedmio-
tem weryfikacji do wrzeœnia 2008. Wyniki zostan¹ przed³o¿one do decyzji Rz¹du RP.

Z powa¿aniem
Tadeusz Jarmuziewicz
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Oœwiadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
W odpowiedzi na moje oœwiadczenie pisemne z³o¿one na siedemnastym

posiedzeniu Senatu w dniu 7 sierpnia bie¿¹cego roku w sprawie problemu
beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004–2006” w zakresie dzia³ania 1.2 „U³atwianie startu m³odym rolnikom”,
a dok³adnie w kwestii braku mo¿liwoœci uzupe³nienia kwalifikacji rolniczych,
minister edukacji narodowej w piœmie z dnia 27 sierpnia 2008 r. podaje, i¿
„istnieje mo¿liwoœæ uznania im (tj. beneficjentom dzia³ania 1.2 «U³atwianie
startu m³odym rolnikom») sta¿u pracy w rolnictwie na zasadach okreœlonych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê bezpoœrednio do Pana Ministra
z proœb¹ o uszczegó³owienie, w jaki sposób i na jakich zasadach
beneficjentom dzia³ania 1.2 „U³atwianie startu m³odym rolnikom” mo¿e
zostaæ uznany sta¿ pracy w rolnictwie. Proszê o podanie podstawy prawnej
tego rozwi¹zania oraz o informacje, czy istniej¹ okreœlone formularze,
wnioski dostêpne dla beneficjentów w tym zakresie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w wy¿ej wymienionym piœmie, jak
równie¿ w piœmie z dnia 24 lipca bie¿¹cego roku (w odpowiedzi na moje
pierwsze oœwiadczenie w tej sprawie, z³o¿one na piêtnastym posiedzeniu
Senatu w dniu 11 lipca 2008 r.) informuje, i¿ zmiany w przeprowadzaniu
egzaminów eksternistycznych, a tak¿e wy³¹czenie szkó³ zawodowych
i œrednich zawodowych – a co za tym idzie, szkó³ rolniczych – z systemu
tych¿e egzaminów eksternistycznych wprowadzone ustaw¹ z dnia
11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie
niektórych ustaw by³y „szeroko konsultowane z partnerami spo³ecznymi,
a tak¿e by³y przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresortowych, w tym równie¿
z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi”. Proszê zatem, aby Pan Minister
przedstawi³ przebieg i istotê tych¿e uzgodnieñ miêdzyresortowych oraz
przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych ze strony Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Czy ministerstwo podczas konsultacji sygnalizowa³o
Ministerstwu Edukacji Narodowej mo¿liwe negatywne skutki
proponowanych zmian w konsultowanej ustawie w odniesieniu do
beneficjentów dzia³añ PROW 2004–2006, którzy w chwili sk³adania wniosku
i podpisywania umowy nie posiadali wymaganego wykszta³cenia rolniczego,
a zamierzali je uzupe³niæ, zdaj¹c eksternistyczne egzaminy nadaj¹ce
uprawnienia rolnicze?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

Panie Ministrze!
Otrzyma³em informacje o planach resortu w zakresie wprowadzenia

zmian do PROW na lata 2007–2013.
W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ o charakter i rodzaj tych zmian oraz

o przes³anki, które zadecydowa³y o ich wprowadzeniu. Czy nie istnieje realna
obawa, i¿ wielu rolników, przysz³ych beneficjentów programu, którzy poczy-
nili ju¿ przygotowania do pozyskania dofinansowania inwestycji w ramach
zapowiadanych dzia³añ, zostanie postawionych w obliczu groŸby niepotrzeb-
nych wydatków, bez mo¿liwoœci uzyskania dofinansowania swoich projek-
tów? Czy potrzeba tych zmian jest faktycznie uzasadniona? Z czego ona
wynika?

Panie Ministrze, proszê równie¿ o wyjaœnienie, w jakim zakresie propono-
wane zmiany bêd¹ wymaga³y zgody Komisji Europejskiej? O ile zostanie
opóŸniony termin przyjmowania wniosków w ramach poszczególnych dzia-
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³añ PROW 2007–2013? Czy zmiany w programie nie spowolni¹ lub wrêcz nie
zablokuj¹ procesu weryfikacji i oceny wniosków ju¿ przyjêtych w ramach
dzia³añ, które zosta³y ju¿ uruchomione? Jak wp³yn¹ one na proces zawiera-
nia umów z beneficjentami?

Bêdê zobowi¹zany za udzielenie wnikliwej i szybkiej odpowiedzi na po-
wy¿sze pytania i w¹tpliwoœci.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenia senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿one pod-

czas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia br. i przes³ane przy piœmie z dnia
30 wrzeœnia br., znak: BPS/DSK-043-900/08, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce in-
formacje.

Odnosz¹c siê do pierwszego oœwiadczenia, dotycz¹cego trudnoœci, powsta³ych
w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o systemie oœwiaty, w spe³nieniu wymogu posiadania
odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez beneficjentów dzia³ania 1.2. „U³atwianie
startu m³odym rolnikom” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”
(SPO 2004–2006), informujê, ¿e jednym z warunków przyznania pomocy w ramach
dzia³ania 1.2. SPO 2004–2006, okreœlonym w przepisach UE (rozporz¹dzenie Rady
(WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej-
skich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej), by³o posiadanie odpo-
wiednich kwalifikacji zawodowych. Wymóg ten powinien byæ zasadniczo spe³niony
w dniu sk³adania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wyj¹tkowo, pomoc
mog³a byæ przyznana pod warunkiem uzupe³nienia przez beneficjenta wykszta³cenia
w ci¹gu 5 lat od chwili podjêcia prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z treœci¹ rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzeœ-
nia 2004 r. w sprawie Uzupe³nienia Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restruktu-
ryzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004–2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117, z póŸn. zm.), warunek dotycz¹cy kwalifikacji za-
wodowych uwa¿any by³ za spe³niony, je¿eli dana osoba posiada³a:

a) wy¿sze lub œrednie wykszta³cenie rolnicze albo
b) zasadnicze zawodowe wykszta³cenie rolnicze i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w go-

spodarstwie rolnym lub tytu³ kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do prowa-
dzenia dzia³alnoœci rolniczej i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w gospodarstwie rol-
nym, albo

c) wykszta³cenie wy¿sze na kierunku innym ni¿ rolniczy i co najmniej 3-letni sta¿
pracy w gospodarstwie rolnym albo wykszta³cenie wy¿sze na kierunku innym ni¿
rolniczy i ukoñczone studia podyplomowe na kierunku zwi¹zanym z rolnictwem,
albo wykszta³cenie œrednie nierolnicze i co najmniej 3-letni sta¿ pracy w gospo-
darstwie rolnym, albo
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d) wykszta³cenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe i co najmniej 5-letni sta¿
pracy w gospodarstwie rolnym.

Za sta¿ pracy w gospodarstwie uznawany by³ okres, liczony do dnia z³o¿enia wnios-
ku o dofinansowanie realizacji projektu, w którym wnioskodawca podlega³ ubezpiecze-
niu spo³ecznemu rolników jako domownik lub prowadzi³ przejête gospodarstwo rolne.
Dokumentem potwierdzaj¹cym posiadanie przez m³odego rolnika sta¿u pracy jest za-
œwiadczenie z w³aœciwego oddzia³u Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego o okre-
sach podlegania ubezpieczeniu jako domownik lub dokument potwierdzaj¹cy tytu³
prawny do gospodarstwa (umowa sprzeda¿y, darowizny, umowa dzier¿awy zawarta
z Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych lub jednostk¹ samorz¹du terytorialnego).

Zmiany w przepisach dotycz¹cych egzaminów eksternistycznych zosta³y wprowa-
dzone ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 541), która znios³a mo¿liwoœæ
ukoñczenia szko³y zawodowej na podstawie egzaminów eksternistycznych. Warun-
kiem ukoñczenia szko³y zawodowej na podstawie egzaminów eksternistycznych by³o
zdanie egzaminów z zakresu ka¿dego przedmiotu nauczanego w danym typie szko³y
i zawodu, rozplanowanych w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zg³asza³o uwag do opracowanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian, ograniczaj¹cych mo¿liwoœæ uzyskania wy-
kszta³cenia poprzez system egzaminów eksternistycznych, gdy¿ podejmowane dzia³a-
nia mia³y na celu wyeliminowanie wystêpuj¹cych nieprawid³owoœci zwi¹zanych z ich
przeprowadzaniem. Kontrola organizacji egzaminów eksternistycznych w latach
2002–2004, przeprowadzona przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, ujawni³a liczne nieprawid-
³owoœci o korupcjogennym charakterze, a podejmowane w tym czasie przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej dzia³ania naprawcze okaza³y siê nieskuteczne.

Informacje na temat nierzetelnego, a wrêcz nieuczciwego postêpowania, zwi¹zane-
go z ró¿nymi formami przygotowania do tych egzaminów oraz ich przeprowadzania,
zg³aszane by³y równie¿ do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; szczególnie doty-
cz¹ce powi¹zañ miêdzy komisjami egzaminacyjnymi a jednostkami prowadz¹cymi
kursy przygotowawcze.

Zmiany przepisów o systemie oœwiaty nie mo¿na uznaæ za si³ê wy¿sz¹ uniemo¿li-
wiaj¹c¹ zdobycie wymaganego wykszta³cenia przez beneficjentów dzia³ania 1.2. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e dla osób, które rozpoczê³y zdawanie egzaminów przed 1 lipca 2007 r., ko-
misje egzaminacyjne powo³ane przez kuratora oœwiaty przeprowadza³y egzaminy eks-
ternistyczne do dnia 30 czerwca br. Ponadto, ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r.
w ¿aden sposób nie ograniczy³a mo¿liwoœci ukoñczenia szko³y zawodowej w systemie
wieczorowym lub zaocznym.

Je¿eli wnioskodawca dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu m³odym rolnikom” nie
spe³nia³ warunku dotycz¹cego kwalifikacji zawodowych w dniu z³o¿enia wniosku o do-
finansowanie realizacji projektu, zobligowany by³ uzupe³niæ swoje wykszta³cenie
w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat od chwili podjêcia prowadzenia gospodarstwa rolnego,
do czego zobowi¹zywa³ siê w umowie podpisanej z Agencj¹ Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Piêcioletni okres pozwala na ukoñczenie ka¿dego typu szko³y rolniczej,
nawet technikum, które posiada najd³u¿szy, bo czteroletni okres kszta³cenia.

Je¿eli dany beneficjent wybra³ d³u¿sz¹ i bardziej skomplikowan¹ drogê uzupe³nie-
nia kwalifikacji zawodowych albo nie rozpocz¹³ nauki w najbli¿szym mo¿liwym czasie,
pozostawiaj¹c spe³nienie tego warunku na tzw. „ostatni¹ chwilê”, powinien liczyæ siê
z pewnym ryzykiem niewywi¹zania siê w terminie z warunków umowy.

Zastosowanie wymogów kwalifikacyjnych w dzia³aniach finansowanych ze œrod-
ków wspólnotowych ma gwarantowaæ zarówno przyspieszenie procesu wymiany poko-
leniowej, a tak¿e poprawê rentownoœci i konkurencyjnoœci gospodarstw przez osoby
przygotowane do zawodu rolnika oraz mobilizowaæ osoby, które chc¹ prowadziæ dzia-
³alnoœæ rolnicz¹, do kszta³cenia w tym kierunku. Wymogi dotycz¹ce wykszta³cenia
przejmuj¹cych gospodarstwa s¹ jedynym skutecznym instrumentem podnoszenia po-
ziomu wykszta³cenia przez osoby, które rzeczywiœcie chc¹ prowadziæ dzia³alnoœæ rolni-
cz¹. Kryteria dotycz¹ce wykszta³cenia ju¿ zaskutkowa³y zwiêkszeniem zainteresowania
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podnoszeniem wykszta³cenia na kierunkach przydatnych do prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej w szko³ach dla doros³ych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym.

W odniesieniu do drugiego oœwiadczenia, senatora Wojciechowskiego, dotycz¹cego
planowanych modyfikacji w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 (PROM 2007–2013), informujê, ¿e po przeprowadzeniu wnikliwej analizy
obecnego bud¿etu Programu zdecydowano o koniecznoœci dokonania zmiany, polega-
j¹cej na realokacji œrodków na realizacjê dzia³añ, w których stwierdzono deficyt finan-
sowy wynikaj¹cy z niedoszacowania wielkoœci zobowi¹zañ podjêtych w poprzednim
okresie programowania, w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006
(„Renty strukturalne” oraz „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”). Koniecznoœæ
pokrycia niedoboru œrodków powsta³ego w ww. dzia³aniach nie spowoduje jednak usz-
czuplenia bud¿etu ¿adnego z dzia³añ inwestycyjnych adresowanych do rolników.

Ponadto, przewiduje siê wprowadzenie pewnych zmian w zakresie zasad wdra¿ania
b¹dŸ warunków przyznawania wsparcia w ramach niektórych dzia³añ Programu.
Wœród dzia³añ skierowanych do producentów rolnych tego rodzaju modyfikacje doty-
cz¹ jedynie dzia³ania; „U³atwianie startu m³odym rolnikom”, w którym planowana jest
zmiana polegaj¹ca na u³atwieniu spe³nienia kryteriów dostêpu beneficjentom z woje-
wództw, gdzie œrednia wojewódzka powierzchnia gospodarstwa jest ni¿sza od œredniej
krajowej powierzchni gospodarstwa, poprzez dopuszczenie mo¿liwoœci przyznania pre-
mii osobom, które w momencie ubiegania siê o wsparcie spe³niaj¹ kryterium œredniej
wojewódzkiej i zobowi¹¿¹ siê do powiêkszenia, w terminie 3 lat od dnia dorêczenia de-
cyzji o przyznaniu pomocy, powierzchni swojego gospodarstwa do poziomu œredniej
krajowej.

Projekt zmian PROW 2007–2013 zosta³ zaakceptowany w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.
uchwa³¹ Nr 13/2008 Komitetu Monitoruj¹cego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013 w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007–2013.

Zgodnie z przepisami ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju ob-
szarów wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm.), projekt zmiany Programu powinien
zostaæ równie¿ zatwierdzony w drodze uchwa³y przez Radê Ministrów, a nastêpnie
przekazany do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przegl¹d Programu.

Dokonanie zmian Programu mo¿liwe bêdzie dopiero po uzyskaniu zgody Komisji
Europejskiej (KE). W niektórych przypadkach bêdzie ono poci¹ga³o za sob¹ tak¿e ko-
niecznoœæ odpowiedniego dostosowania przepisów wykonawczych dotycz¹cych po-
szczególnych dzia³añ PROW 2007–2013 (rozporz¹dzeñ reguluj¹cych warunki i tryb
przyznawania wsparcia w ramach poszczególnych dzia³añ).

Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ planowane modyfikacje Programu bêd¹ obowi¹zywaæ
dopiero od momentu ich zatwierdzenia przez KE lub dokonania ewentualnych zmian
odpowiednich rozporz¹dzeñ, w zwi¹zku z czym pozostaj¹ one bez wp³ywu zarówno na
obecny przebieg i zasady wdra¿ania dzia³añ, jak i proces weryfikacji wniosków o przy-
znane pomocy, które zosta³y ju¿ z³o¿one (np. w ramach dzia³añ „U³atwianie startu m³o-
dym rolnikom” i „Modernizacja gospodarstw rolnych”), a tak¿e proces podpisywania
umów czy te¿ wydawania decyzji w sprawie przyznania pomocy.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Zwracam siê do Pani z proœb¹ o wyjaœnienie dwóch kwestii dotycz¹cych

ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Po pierwsze, proszê o podanie przyczyn ograniczenia mo¿liwoœci egzami-
nów eksternistycznych do trzech typów szkó³, czyli do szko³y podstawowej,
gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹cego. Dlaczego wy³¹czono ewentualnoœæ
uzyskania kwalifikacji zawodowych poprzez egzaminy eksternistyczne? Czy
to oznacza, i¿ zdanie eksternistycznego egzaminu maturalnego jest ³atwiej-
sze ni¿ zdanie egzaminów zawodowych? Z jakiego powodu odebrano mo¿li-
woœæ uzyskania zawodu osobom pracuj¹cym ju¿ w danym zawodzie, którzy
nie posiadaj¹ formalnych kwalifikacji w tym zakresie? To w³aœnie ci ludzie
maj¹ wiedzê praktyczn¹, a to taka wiedza powinna byæ podstaw¹ uzyskania
zawodu, nie zaœ wiedza teoretyczna.

Po drugie, proszê Pani¹ Minister o przedstawienie przebiegu i istoty
uzgodnieñ miêdzyresortowych oraz wyniku konsultacji spo³ecznych przepro-
wadzonych w toku prac legislacyjnych na przywo³an¹ ustaw¹.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2008.10.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza Wojcie-

chowskiego na 18. posiedzeniu Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. w sprawie przyczyn
ograniczenia mo¿liwoœci przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, jako sposo-
bu uzyskiwania œwiadectwa ukoñczenia szko³y dla doros³ych, do trzech typów szkó³:
szko³y podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹cego uprzejmie informujê:

Wprowadzenie, ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542), nowych zasad
przeprowadzania egzaminów eksternistycznych zosta³o poprzedzone dog³êbn¹ analiz¹
dotychczasowego systemu:

1. Funkcjonowanie w systemie szkolnym od 2002 r. nowych typów szkó³ ponadgim-
nazjalnych (ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce reformê
ustroju szkolnego – Dz. U. Nr 99, poz. 12, z póŸn. zm.) z jednoczesnym zachowa-
niem okresów przejœciowych, umo¿liwiaj¹cych przystêpowanie do starej formu³y
egzaminów: dojrza³oœci i egzaminu zawodowego spowodowa³o wzrost zaintereso-
wania egzaminami eksternistycznymi z zakresu szkó³ starego systemu.

2. Najwiêcej osób przystêpowa³o do egzaminów z zakresu szkó³ ponadpodstawo-
wych dla doros³ych, a wœród nich liceum ogólnokszta³c¹cego, a wiêc korzysta³o
z mo¿liwoœci uzyskania przede wszystkim wykszta³cenia œredniego:
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— w roku szkolnym 2003/2004 do egzaminów eksternistycznych przyst¹pi³y
109 623 osoby z tego 79 736 osób z zakresu liceum ogólnokszta³c¹cego, tj.
72,7% wszystkich zdaj¹cych, w roku szkolnym 2004/2005 – 87 157 osób, z te-
go z zakresu liceum 67 814, tj. 77,8%, w roku szkolnym 2005/2006 – 44 817
osoby, z tego z zakresu liceum 53 651, tj. 79,5%, a w roku szkolnym 2006/2007
– 34 817 osób, z tego z zakresu liceum 23 077 osób, tj. 66,3% wszystkich zda-
j¹cych,

— z zakresu szkó³ starego ustroju szkolnego, prowadz¹cych kszta³cenie zawodo-
we, w tym okresie przyst¹pi³o do egzaminów eksternistycznych odpowiednio:
29 707, 19 100, 9 166, 11 749 osób.

3. W odniesieniu do szkó³ nowego ustroju pocz¹tkowo egzaminy przeprowadzano
g³ównie z zakresu szko³y podstawowej i gimnazjum dla doros³ych, do których
³¹cznie w roku szkolnym 2003/2004 przyst¹pi³o 180 osób, a w roku 2004/2005 –
253 osoby. Od roku szkolnego 2005/2006 wzros³o zainteresowanie egzaminami
z zakresu szkó³ ponadgimnazjalnych:
— w roku 2005/2006 do egzaminów eksternistycznych przyst¹pi³y 4 642 osoby

z tego 3 091 osób z zakresu liceum ogólnokszta³c¹cego, tj. 67%, w roku szkol-
nym 2006/2007 przyst¹pi³o 18 187 osób, z tego z zakresu liceum 14 830 osób,
tj. 81,6% wszystkich zdaj¹cych,

— z zakresu szkó³ nowego ustroju szkolnego, prowadz¹cych kszta³cenie zawodo-
we, w tym okresie przyst¹pi³o do egzaminów eksternistycznych odpowiednio: 0,
0, 1442, 3156 osób.

Przytoczone dane wskazuj¹, ¿e zainteresowanie egzaminami eksternistycznymi
przeprowadzanymi na dotychczasowych zasadach dotyczy³o g³ównie egzaminów eks-
ternistycznych przeprowadzanych w celu uzyskania wykszta³cenia œredniego. Dlatego
te¿, egzaminy eksternistyczne, przeprowadzane wg nowego systemu, jako sposób uzy-
skiwania œwiadectwa ukoñczenia szko³y dla doros³ych, zosta³y ograniczone do zakresu
szkó³, które prowadz¹ kszta³cenie ogólne, tj. szko³y podstawowej, gimnazjum i liceum
ogólnokszta³c¹cego. Szko³y te s¹ szko³ami umo¿liwiaj¹cymi uzyskanie odpowiedniego
poziomu wykszta³cenia, a po ukoñczeniu gimnazjum lub liceum istnieje mo¿liwoœæ
uzyskania kwalifikacji zawodowych np. poprzez uczêszczanie do szko³y prowadz¹cej
kszta³cenie zawodowe (zasadniczej szko³y zawodowej, technikum, szko³y policealnej)
lub poprzez uzyskanie tytu³u kwalifikacyjnego po zdaniu egzaminu pañstwowego.
Struktura szkolna zapewnia dro¿noœæ na wszystkich szczeblach kszta³cenia oraz do-
stêp osobom doros³ym do szkó³ wszystkich typów, a ju¿ wprowadzone rozwi¹zania do-
tycz¹ce zaliczania w szko³ach dla doros³ych prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe
wyników kursów zawodowych realizowanych w formach pozaszkolnych przez akredy-
towane publiczne i niepubliczne placówki i oœrodki albo przez osoby prawne i fizyczne
prowadz¹ce dzia³alnoœæ oœwiatow¹ wymienion¹ w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie
oœwiaty, które dla tych kursów uzyska³y akredytacjê kuratora oœwiaty, umo¿liwia
skracanie okresu kszta³cenia zawodowego i zapewnia jego elastycznoœæ.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ egzaminy eksternistyczne nigdy nie by³y przeprowadzane z za-
kresu szkó³ medycznych, jak równie¿ nie obejmowa³y wszystkich zawodów ujêtych
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Wi¹¿e siê to ze specyfik¹ danego za-
wodu i problemów z opanowaniem wiedzy i umiejêtnoœci zawodowych w drodze samo-
kszta³cenia. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê zawody ekonomiczne: technik
ekonomista, technik rachunkowoœci, technik handlowiec, sprzedawca. W zawodach
tych oferta szkó³ jest równie¿ du¿a, a na rynku pracy wystêpuje przewaga poda¿y nad
popytem.

Wobec tak rozbudowanego systemu zapewniaj¹cego dro¿noœæ kszta³cenia i daj¹ce-
go mo¿liwoœæ powrotu do szko³y na ka¿dym poziomie kszta³cenia nie znajduje uzasadnie-
nia utrzymywanie w systemie oœwiaty tak szerokiego zakresu (wszystkie typy szkó³)
korzystania z mo¿liwoœci uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y w trybie egzami-
nów eksternistycznych.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e rozwi¹zania w obszarze kszta³cenia zawodo-
wego, zmierzaj¹ce do upowszechnienia kszta³cenia modu³owego (programy modu³owe
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umo¿liwiaj¹ elastyczne reagowania na potrzeby gospodarki i lokalnego rynku pracy)
oraz tworzenie Krajowego Systemu Kwalifikacji i Krajowych Ram Kwalifikacji powi¹za-
nych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, umo¿liwi porównywanie kwalifikacji na eu-
ropejskim rynku pracy i potwierdzanie kwalifikacji uzyskanych w drodze uczenia siê
pozaformalnego i nieformalnego. Efektem tych dzia³añ ma byæ utworzenie nowoczes-
nego systemu kwalifikacji ukierunkowanego na ocenê wartoœci uczenia siê pod k¹tem
jego efektów (wyników) a nie oceny procesu i warunków w jakim uczenie siê zachodzi
oraz na umo¿liwienie stosowania zindywidualizowanych œcie¿ek uczenia siê, a tak¿e
u³atwienie procesu przekwalifikowania siê.

Ponadto informujê, ¿e zg³oszone w 2006 roku, w ramach konsultacji miêdzyresor-
towych i z partnerami spo³ecznymi, uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o sys-
temie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie dotyczy³y punktu 6 w art. 1
przedmiotowego projektu, zmieniaj¹cego brzmienie art. 10 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.).

Z powa¿aniem
w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z informacjami pojawiaj¹cymi siê w mediach z roku na rok zna-

cz¹co wzrasta liczba doradców poœrednicz¹cych pomiêdzy klientem a banka-
mi i innymi instytucjami finansowymi. Szacuje siê, ¿e w roku bie¿¹cym skala
operacji dokonywanych za poœrednictwem doradców finansowych wyniesie
oko³o 10 miliardów z³. W Polsce doradcy dzia³aj¹ w sieciach, z których naj-
wiêksze, jak Open Finance czy Expander, maj¹ ju¿ po kilkadziesi¹t oddzia-
³ów.

Maj¹c na wzglêdzie interes klientów, którzy w coraz wiêkszym stopniu
korzystaj¹ z us³ug doradczych, bêdê zobowi¹zany za udzielenie odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania.

W jaki sposób oceniana i weryfikowana jest wiedza i umiejêtnoœci dzia³a-
j¹cych w Polsce doradców finansowych?

Czy istniej¹ kryteria, które musz¹ spe³niaæ osoby trudni¹ce siê doradz-
twem finansowym?

Czy doradcy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za b³êdne i nieprofesjonalne po-
rady?

W jaki sposób, je¿eli w ogóle, ujawniana jest wysokoœæ prowizji za dora-
dzanie klientowi danego rozwi¹zania finansowego?

Jakie konsekwencje ponosz¹ doradcy za publikowanie w mediach nie-
rzetelnych reklam?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem, z³o¿onym przez senatora Jana Wyro-
wiñskiego na 18. posiedzeniu Senatu RP w dniu 25 wrzeœnia 2008 r., znak
BPS/DSK-043-902/08, Ministerstwo Finansów wyjaœnia co nastêpuje:

Œwiadczenie us³ug w zakresie doradców poœrednicz¹cych pomiêdzy klientem
a bankami i innymi instytucjami finansowymi nie podlega w Polsce szczególnym regu-
lacjom i nie wymaga od przedsiêbiorców spe³nienia szczególnych wymagañ koniecz-
nych do wykonywania tego rodzaju us³ug. W chwili obecnej nie istnieje równie¿ system
oceniania i weryfikowania wiedzy oraz umiejêtnoœci dzia³aj¹cych w Polsce „doradców
finansowych”. Brak jest równie¿ kryteriów, które musz¹ spe³niaæ osoby trudni¹ce siê
„doradztwem finansowym”.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w œwietle uchwalonej w dniu 4 wrzeœnia 2008 r.
ustawy nowelizuj¹cej przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z póŸn. zm.), dotychczasowy zakres dzia³alno-
œci doradców finansowych mo¿e zostaæ zaklasyfikowany jako wykonywanie czynnoœci
doradztwa inwestycyjnego sk³adaj¹cej siê na dzia³alnoœæ maklersk¹, a w zwi¹zku z tym
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do prowadzenia dzia³alnoœci w dotychczasowym wymiarze niezbêdne mo¿e okazaæ siê
posiadanie odpowiedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (dalej KNF). Po-
wy¿sze wi¹¿e siê ze zmianami pojêcia doradztwa inwestycyjnego. Zgodnie bowiem z no-
wym brzmieniem art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
czynnoœæ doradztwa inwestycyjnego jest dzia³alnoœci¹ maklersk¹, a na podstawie
art. 69 ust. 1 tej¿e ustawy prowadzenie dzia³alnoœci maklerskiej wymaga odpowiedniego
zezwolenia KNF. Zgodnie natomiast z dotychczasowym brzmieniem ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi odpowiedniego zezwolenia KNF wymaga siê wy³¹cznie
w przypadku prowadzenia doradztwa inwestycyjnego w zakresie maklerskich instru-
mentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego (art. 69 ust. 3 pkt 2).

Tym samym z chwil¹ wejœcia w ¿ycie nowego brzmienia art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi podmioty œwiadcz¹ce dotychczas us³ugi doradz-
twa finansowego, bêd¹ musia³y oceniæ, czy nie wykonuj¹ czynnoœci doradztwa inwe-
stycyjnego, okreœlonej w art. 76 ww. ustawy. W przypadku wykonywania czynnoœci
doradztwa inwestycyjnego podmioty te bêd¹ musia³y uzyskaæ zezwolenie KNF na pro-
wadzenie okreœlonej dzia³alnoœci maklerskiej.

Natomiast odnoœnie doradztwa, dotycz¹cego us³ug bankowych nale¿y wskazaæ, i¿
kwestia ta zosta³a uregulowana w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póŸn. zm.) jedynie w odniesieniu do banków, które
w ramach swojej dzia³alnoœci, poza wykonywaniem zadañ stricte bankowych, mog¹ rów-
nie¿ œwiadczyæ us³ugi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych (w tym m.in.
bankowych). W stosunku do podmiotów zewnêtrznych, niebêd¹cych bankami, ustawa
reguluje jedynie kwestie poœrednictwa w us³ugach bankowych, dopuszczaj¹c w art. 6a
ust. 1 mo¿liwoœæ powierzenia przedsiêbiorcy, w drodze umowy zawartej na piœmie, wy-
konywania okreœlonych czynnoœci bankowych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wœród czynnoœci
dopuszczonych do powierzenia przedsiêbiorcom niebêd¹cym bankami, nie znajduj¹
siê czynnoœci doradztwa w zakresie produktów bankowych.

Ponadto, nale¿y wskazaæ, ¿e opublikowana przez Komisjê Europejsk¹ w dniu
18 grudnia 2007 r. Bia³a Ksiêga w sprawie integracji rynków kredytu hipotecznego
w UE odnosi siê do kwestii doradztwa w zakresie udzielania kredytów. Intencj¹ KE jest
unormowanie takiego stanu prawnego, w którym zosta³oby stworzone profesjonalne
doradztwo, wraz z usankcjonowaniem zakresu odpowiedzialnoœci oraz przejrzystego
systemu finansowania. Powy¿sza inicjatywa bêdzie przedmiotem dalszych prac Komi-
sji Europejskiej,

Odnosz¹c siê do kwestii odpowiedzialnoœci „doradców” za b³êdne i nieprofesjonalne
porady nale¿y zauwa¿yæ, i¿ nie nale¿¹ oni do kategorii podmiotów nadzorowanych
przez Komisjê Nadzoru Finansowego, bêd¹cej organem w³aœciwym w sprawach nadzo-
ru, którego celem jest zapewnienie prawid³owego funkcjonowania rynku finansowego,
jego stabilnoœci, bezpieczeñstwa, przejrzystoœci oraz zaufania do niego, a tak¿e zapewnie-
nie ochrony interesów uczestników tego rynku. W zwi¹zku z tym kwestiê przedmioto-
wej odpowiedzialnoœci nale¿a³oby rozpatrywaæ ewentualnie w zakresie wynikaj¹cym
z nawi¹zanego stosunku umownego pomiêdzy „doradc¹ finansowym” a jego klientem.
Nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ brak jest przepisów szczególnych reguluj¹cych kwestiê pro-
wizji za doradzanie klientowi danego rozwi¹zania finansowego.

Odpowiadaj¹c natomiast na pytanie Pana Senatora dotycz¹ce konsekwencji pono-
szonych przez „doradców” za publikowane w mediach nierzetelne reklamy Minister-
stwo Finansów pragnie wyjaœniæ, i¿ nieuczciwa praktyka rynkowa w zakresie reklamy
zosta³a zdefiniowana w sposób ogólny w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciw-
dzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), stanowi¹c, i¿
praktyka rynkowa (do której zalicza siê równie¿ reklamê i marketing) stosowana przez
przedsiêbiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, je¿eli jest sprzeczna z dobrymi
obyczajami i w istotny sposób zniekszta³ca lub mo¿e zniekszta³ciæ zachowanie rynko-
we przeciêtnego konsumenta przed zawarciem umowy dotycz¹cej produktu, w trakcie
jej zawierania lub po jej zawarciu. Przedmiotowa ustawa zawiera równie¿ przepisy re-
guluj¹ce odpowiedzialnoœæ cywiln¹ oraz przepisy karne odnosz¹ce siê do nieuczciwych
praktyk rynkowych.
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Nale¿y równie¿ nadmieniæ, i¿ planowane jest powo³anie, w ramach Rady Rozwoju
Rynku Finansowego, bêd¹cej organem opiniodawczym i doradczym ministra w³aœci-
wego do spraw instytucji finansowych, zespo³u roboczego, który zajmie siê zmianami
regulacji prawnych, dotycz¹cych reklam us³ug finansowych, w celu zwiêkszenia
ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego.

Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Katarzyna Zajdel-Kurowska
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ problem powsta³y

w zwi¹zku z interpretacj¹ przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych, wykluczaj¹c¹ stosowanie preferencyjnej stawki
podatku dla podatników podatku od nieruchomoœci prowadz¹cych dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.

Jak wynika z interwencji zg³oszonej przez podmiot prowadz¹cy dzia³al-
noœæ leczniczo-uzdrowiskow¹, pomieszczenia o charakterze administracyj-
nym, gospodarczym i socjalnym zajête na bazê noclegow¹ – choæ niezbêdne
dla prawid³owego funkcjonowania zak³adu opieki zdrowotnej – nie s¹ objête
preferencyjn¹ stawk¹ podatku od nieruchomoœci, gdy¿ nie s¹ przeznaczone
na dzia³alnoœæ bezpoœrednio zwi¹zan¹ z udzielaniem œwiadczeñ zdrowot-
nych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach
opieki zdrowotnej.

Przedsiêbiorstwa uzdrowiskowe udzielaj¹ œwiadczeñ zdrowotnych w za-
k³adach lecznictwa uzdrowiskowego, którymi – zgodnie z art. 6 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obsza-
rach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – s¹ szpitale
uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe oraz prewentoria uzdrowiskowe dla
dzieci. Do zadañ tych podmiotów nale¿y miêdzy innymi zapewnienie pacjen-
towi ca³odobowych œwiadczeñ zdrowotnych w warunkach stacjonarnych
oraz opieki lekarskiej i ca³odobowej opieki pielêgniarskiej. Aby prowadziæ ta-
k¹ dzia³alnoœæ konieczne jest posiadanie pokoi ³ó¿kowych (pokoi dla chorych)
oraz zespo³ów pomieszczeñ pielêgnacyjnych i ogólnych.

W œwietle tego nie mo¿na zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e nie zachodzi bez-
poœredni zwi¹zek wykorzystywania tych pomieszczeñ z udzielaniem œwiad-
czeñ zdrowotnych. Nadto nale¿y stwierdziæ, i¿ prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie œwiadczeñ zdrowotnych bez infrastruktury w³aœci-
wej dla prowadzenia dzia³alnoœci leczniczej jest niemo¿liwe.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra o przeanalizowanie
sytuacji przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ uzdrowiskow¹ w œwietle
mo¿liwoœci korzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomoœci.
W szczególnoœci proszê o opiniê, czy wobec przytoczonych w oœwiadczeniu
senatorskim argumentów, jest mo¿liwe objêcie preferencyjn¹ stawk¹ pomie-
szczeñ administracyjnych, gospodarczych i socjalnych jako powierzchni
przeznaczonych do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Piotra Zientarskiego, Senatora RP, z dnia

3 wrzeœnia 2008 r., w sprawie interpretacji Ministerstwa Finansów dotycz¹cej stawki
podatku od nieruchomoœci od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-

428 18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r.



darczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, nades³ane przy piœmie Mar-
sza³ka Senatu z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. znak: BPS/DSK-043-903/08, uprzejmie
informujê.

Stawka w³aœciwa dla opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci budynków lub
ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych, okreœlona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), zo-
sta³a wprowadzona ustaw¹ z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podat-
kach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200,
poz. 1683) i obowi¹zuje od 2003 r.

Definicjê œwiadczeñ zdrowotnych zawiera art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), zgodnie z którym
pojêcie to obejmuje dzia³ania s³u¿¹ce zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i popra-
wie zdrowia oraz inne dzia³ania medyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia lub przepisów
odrêbnych reguluj¹cych zasady ich wykonywania. Przepis zawiera otwarty katalog
dzia³añ bêd¹cych œwiadczeniami zdrowotnymi, takich jak: badanie i porada lekarska,
leczenie, badanie i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza.

Œwiadczenia zdrowotne, zgodnie z art. 4 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, mog¹ byæ
udzielane przez zak³ady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonuj¹ce zawód me-
dyczny lub przez grupow¹ praktykê lekarsk¹, grupow¹ praktykê pielêgniarek i po³o¿nych.

W art. 2 ust. 1 ww. ustawy okreœlono rodzaje zak³adów opieki zdrowotnej. Wœród nich
wymienia siê, m.in. szpital, zak³ad opiekuñczo-leczniczy, zak³ad pielêgnacyjno-opiekuñczy,
sanatorium, prewentorium, inny niewymieniony z nazwy zak³ad przeznaczony dla
osób, których stan zdrowia wymaga udzielania ca³odobowych lub ca³odziennych
œwiadczeñ zdrowotnych w odpowiednim sta³ym pomieszczeniu, przychodnia, oœrodek
zdrowia, poradnia, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, pracownia pro-
tetyki stomatologicznej i ortodoncji, zak³ad rehabilitacji leczniczej.

Stanowisko Ministerstwa Finansów dotycz¹ce stosowania omawianej stawki
(przedstawione m.in. w piœmie z dnia 11 lipca 2003 r. znak: LK-1617/LP/03/MS), do-
puszcza³o opodatkowanie preferencyjn¹ stawk¹, oprócz pomieszczeñ (budynków) zajê-
tych bezpoœrednio na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych, równie¿ budynków i ich
czêœci niezajêtych bezpoœrednio na te œwiadczenia, lecz niezbêdnych do prawid³owego
funkcjonowania zak³adu opieki zdrowotnej.

W wyniku kontroli decyzji administracyjnych w sprawie stosowania omawianej
stawki ukszta³towana zosta³a jednak odmienna linia orzecznicza (m.in. orzeczenia
NSA: z dnia 06.06.2006 r. sygn. akt II FSK 870/05, z dnia 20.07.2006 r. sygn. akt II
FSK 1101/05, z dnia 12.10.2006 r. sygn. akt II FSK 1242/05, z dnia 14.12.2006 r.
sygn. akt II FSK 50/06, z dnia 28.02.2007 r. sygn. akt II FSK 305/06, z dnia
05.04.2007 r. sygn. akt II FSK 420/06).

Uwzglêdniaj¹c liniê orzecznictwa, pismem z dnia 03.10.2007 r. znak:
PL-833-106/AP/07/663, Ministerstwo Finansów zweryfikowa³o stanowisko w sprawie
stosowania omawianej preferencyjnej stawki podatku od nieruchomoœci wskazuj¹c, ¿e
dla jej zastosowania musi zachodziæ zwi¹zek bezpoœredni pomieszczenia budynku
(jego czêœci) z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych.

Zgodnie z powy¿szym stawka w³aœciwa dla opodatkowania podatkiem od nierucho-
moœci budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych obejmuje jedynie budynki (ich czêœci)
zajête, czyli faktycznie wykorzystywane do dzia³alnoœci œciœle zwi¹zanej ze œwiadcze-
niami zdrowotnymi, okreœlonymi w ustawie o zak³adach opieki zdrowotnej.

Œwiadczenie us³ug w szerszym zakresie ni¿ udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych nie
daje podstaw, by do wszystkich pomieszczeñ budynku stosowaæ stawkê preferencyjn¹.
Œwiadczenia udzielane, m.in. w zakresie wy¿ywienia czy zapewnienia pomieszczenia
nie s¹ œwiadczeniami zdrowotnymi, a wobec tego budynki (ich czêœci) wykorzystywane
w tym celu nie korzystaj¹ z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomoœci.

Obowi¹zek uwzglêdnienia orzecznictwa s¹dów administracyjnych w celu zapewnie-
nia jednolitoœci stosowania prawa podatkowego wynika z art. 14a ustawy z dnia

18. posiedzenie Senatu w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. 429



29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgod-
nie z którym minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych d¹¿y do zapewnienia
jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kon-
troli skarbowej, dokonuj¹c w szczególnoœci jego interpretacji, przy uwzglêdnieniu orzecz-
nictwa s¹dów oraz Trybuna³u Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci (interpretacje ogólne). Interpretacje i wyjaœniania Ministerstwa Finansów
nie mog¹ w zwi¹zku z tym byæ sprzeczne z przewa¿aj¹c¹ lini¹ orzecznictwa.

W zwi¹zku z powy¿szym nie znajduje uzasadnienia zmiana interpretacji Minister-
stwa Finansów, tak aby preferencyjn¹ stawk¹ podatku, przewidzian¹ w art. 5 ust. 1
pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, objête by³y pomieszczenia admi-
nistracyjne, gospodarcze i socjalne.

Z powa¿aniem
Z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Ludwik Kotecki
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Poprzez niniejsze oœwiadczenie pragnê zwróciæ uwagê na niew³aœciw¹,

w mojej ocenie, praktykê stosowan¹ przez coraz wiêksz¹ liczbê polskich
uczelni wy¿szych.

Kieruj¹c siê has³ami zwiêkszenia dostêpnoœci do us³ug rynku edukacyj-
nego, polskie uczelnie wy¿sze prowadz¹ poza swoj¹ g³ówn¹ siedzib¹ tak
zwane punkty konsultacyjno-wyk³adowe czy te¿ punkty rekrutacyjne.
W owej praktyce nie widzia³bym ¿adnych elementów negatywnych, gdyby
faktycznie punkty pe³ni³y tak¹ funkcjê, na jak¹ wskazuj¹ ich nazwy. Jednak
w rzeczywistoœci punkty w zdecydowanej wiêkszoœci form¹ odpowiadaj¹
wydzia³om zamiejscowym uczelni. Prowadzona jest w nich wiêkszoœæ wyk³a-
dów, æwiczeñ, seminariów dyplomowych, a tak¿e egzaminów.

Szczególnie wyraziœcie jest to widoczne w mniejszych miastach, takich
jak Koszalin, gdzie swoje punkty konsultacyjne prowadzi kilka uczelni z du-
¿ych oœrodków akademickich.

Takie dzia³ania odbieram jako zamierzone obejœcie przepisów ustawy –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym w zakresie tworzenia wydzia³ów zamiejsco-
wych. Dlatego te¿ postulujê przeprowadzenie czynnoœci kontrolnych zmierzaj¹cych do
weryfikacji funkcjonowania tak zwanych punktów konsultacyjno-wyk³adowych
szkó³ wy¿szych.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 paŸdziernika 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Piotra Zientarskiego

w dniu 25 wrzeœnia 2008 r. (BPS/DSK-043-904/08), uprzejmie informujê, i¿ zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.), w przypadku stwierdzenia, ¿e uczelnia utworzy³a
jednostkê zamiejscow¹ niezgodnie z przepisami ustawy, minister w³aœciwy do spraw
szkolnictwa wy¿szego nakazuje likwidacjê tej jednostki. Je¿eli za³o¿yciel uczelni nie-
publicznej nie przyst¹pi we w³aœciwym czasie do jej likwidacji, minister w³aœciwy do
spraw szkolnictwa wy¿szego powo³uje likwidatora oraz wyznacza termin zakoñczenia
likwidacji.

Ponadto informujê, ¿e stosownie do art. 33 ust. 1 ww. ustawy, minister w³aœciwy do
spraw szkolnictwa wy¿szego sprawuje nadzór nad zgodnoœci¹ dzia³añ uczelni z przepi-
sami prawa i statutem oraz z treœci¹ udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni
niepublicznej, a tak¿e prawid³owoœci¹ wydatkowania œrodków publicznych. Minister
w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego mo¿e ¿¹daæ informacji i wyjaœnieñ od orga-
nów uczelni oraz za³o¿yciela uczelni niepublicznej, a tak¿e dokonywaæ kontroli dzia³al-
noœci uczelni.
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Pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, i¿ w przypadku otrzymywania kolejnych infor-
macji na temat tworzenia przez uczelnie zamiejscowych jednostek organizacyjnych
pod postaci¹ tzw. punktów konsultacyjno-wyk³adowych (lub rekrutacyjnych) oraz dal-
szych niepokoj¹cych sygna³ów dotycz¹cych nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu
uczelni, bêd¹ one szczegó³owo analizowane i na bie¿¹co wyjaœniane.

Informujê ponadto, i¿ zg³oszone przez Pana Senatora Piotra Zientarskiego zastrze-
¿enia oraz uwagi, odnoœnie niezgodnej z przepisami prawnymi praktyki uczelni, zosta-
n¹ wykorzystane w przypadku ewentualnej kontroli poszczególnych szkó³ wy¿szych.

£¹czê wyrazy szacunku
Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przedmiotem niniejszego oœwiadczenia pragnê uczyniæ problem doty-

cz¹cy mieszkañców gmin, w których nie uchwalono planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Jak wynika ze zg³aszanych do mojego biura przez obywateli problemów,
brak planów zagospodarowania przestrzennego niejednokrotnie sparali¿o-
wa³ inwestycje o charakterze zarówno gospodarczym, jak i mieszkaniowym.

W mojej ocenie problem nabiera szczególnej donios³oœci, gdy wobec przy-
st¹pienia do sporz¹dzenia planów zagospodarowania przestrzennego orga-
ny gmin, zgodnie z art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, na okres dwunastu miesiêcy zawieszaj¹ postêpowania. Nie-
jednokrotnie okazuje siê, i¿ dwunastomiesiêczny okres zawieszenia postêpo-
wania jest niewystarczaj¹cy do sporz¹dzenia planu, co w rezultacie i tak
powoduje koniecznoœæ wydania decyzji o warunkach zabudowy. Konsek-
wencj¹ takich stanów jest wielomiesiêczny parali¿ inwestycyjny dotykaj¹cy
przede wszystkim obywatela, który na skutek opiesza³oœci jednostek samo-
rz¹du terytorialnego nie mo¿e w pe³ni realizowaæ swojego prawa w³asnoœci,
jak równie¿ ponosi powa¿ne straty materialne.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, postulujê rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowa-
dzenia prawnych instrumentów dyscyplinuj¹cych jednostki samorz¹du tery-
torialnego w zakresie szybkoœci opracowywania planów zagospodarowania
przestrzennego.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 listopada 2008 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Piotra Zientarskiego na

18. posiedzeniu Senatu w dniu 25 wrzeœnia, dotycz¹ce problemu mieszkañców gmin,
w których nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Generaln¹ zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ w planowaniu przestrzennym, a wynikaj¹c¹ z idei
samorz¹dnoœci i wspó³decydowania obywateli o sposobie zagospodarowania swojego
œrodowiska jest samodzielnoœæ gmin w podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarki
przestrzennej na swoim terenie.

Realizacja przestrzennej polityki gminy nastêpuje w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego, który ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania na
ca³ym obszarze gminy lub na jej czêœci. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego,
obowi¹zuj¹cym na terenie objêtym planem i stanowi podstawê do zmiany zagospoda-
rowania terenu, w tym do lokalizacji zabudowy. W przypadku braku miejscowego pla-
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nu zagospodarowania przestrzennego okreœleniu sposobu zagospodarowania terenu
i warunków zabudowy s³u¿y decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
albo decyzja o warunkach zabudowy. Lokalizacjê inwestycji celu publicznego ustala
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast w stosunku do pozosta³ych
inwestycji wydawane s¹ decyzje o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.), w przypadku gdy organy
gminy zamierzaj¹ przyst¹piæ do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przepisy ustawy daj¹ mo¿liwoœæ zawieszenia postêpowania admini-
stracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w trybie ww. decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu na czas nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.
Ponowne podjêcie postêpowania nastêpuje w przypadku, gdy w ci¹gu dwóch miesiêcy
od dnia zawieszenia postêpowania rada gminy nie podjê³a uchwa³y o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania miejscowego planu albo w okresie zawieszenia postêpowania plan ten
nie zosta³ uchwalony.

Powy¿sza regulacja ma na celu umo¿liwiæ gminie powstrzymanie zamierzeñ inwe-
stycyjnie niespójnych lub nawet sprzecznych z polityk¹ przestrzenn¹, przyjêt¹ w stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zawieszenie postêpowania w sprawie uzyskania decyzji na okres 12 miesiêcy,
z punktu widzenia umo¿liwienia prowadzenia przez gminê racjonalnej polityki prze-
strzennej gminy jest w³aœciwe i ma na celu sporz¹dzenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, je¿eli inwestycja której dotyczy wniosek nie jest spójna lub
nawet sprzeczna z polityk¹ okreœlon¹ w studium.

W odniesieniu do postulatu Pana Senatora, uprzejmie informujê, ¿e w kontekœcie
przedstawionego problemu w przedmiotowym oœwiadczeniu, w zakresie zmian regula-
cji prawnych, powinno byæ stworzenie efektywnych instrumentów planistycznych, s³u-
¿¹cych realizacji inwestycji. Taki postulat, w tym równie¿ potrzeba skrócenia czasu
zawieszenia postêpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji na okres 12 mie-
siêcy jest kwestionowany przez ró¿ne œrodowiska.

W zwi¹zku z powy¿szym, w Ministerstwie Infrastruktury zosta³ przygotowany pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian regulacji prawnych
jest stworzenie elastycznych i dostosowanych do potrzeb instrumentów planistycz-
nych. Projekt ustawy wprowadza tu m.in. przepisy urbanistyczne oraz decyzjê o za-
twierdzeniu urbanistycznego planu realizacyjnego, która w wiêkszym stopniu w³¹cza
inwestora w planowanie przestrzenne oraz integruje dzia³ania zwi¹zane z realizacj¹ in-
westycji, tu m.in. infrastruktury spo³ecznej i technicznej.

W ramach wprowadzenia instrumentów dyscyplinuj¹cych jednostki samorz¹du te-
rytorialnego w zakresie szybkoœci opracowywania planów zagospodarowania prze-
strzennego, Ministerstwo Infrastruktury za³o¿y³o w projekcie ustawy koniecznoœæ
skrócenia procedury uchwalania planu poprzez skrócenie listy organów uzgadnia-
j¹cych plan i zast¹pienie w wielu przypadkach instytucjê uzgadniania planu opiniowa-
niem. Ponadto, dostosowuj¹c polskie prawo do przepisów unijnych, w celu
usprawnienia procesu realizacji inwestycji, projekt ustawy wprowadza zintegrowanie
procedury lokalizacyjnej z procedur¹ ocen wp³ywu przedsiêwziêcia na œrodowisko. Ta-
kie zmiany pozwol¹ unikn¹æ podwójnego postêpowania administracyjnego przy zapewnie-
niu mechanizmu kontroli spo³ecznej i tym samym wp³yn¹ na szybszy proces
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z wyrazami szacunku
Z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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