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

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku z na p³y wa j¹ cy mi do mo je go biu ra se na tor skie go za py ta nia mi

i uwa ga mi zwra cam siê do Pa ni z up rzej m¹ pro œb¹ o zwró ce nie uwa gi na na -
stê pu j¹ cy pro b lem.

W sty cz niu 2008 r. zo sta ³o zmie nio ne roz po rz¹ dze nie mi ni stra pra cy i po -
li ty ki spo ³e cz nej w spra wie okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹
byæ fi nan so wa ne ze œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie -
pe³ no spra wnych (DzU z 2002 r. nr 96, poz. 861 ze zm.).

Do § 11 ust. 4 pkt 2 roz po rz¹ dze nia wpro wa dzo no wy móg przed sta wie -
nia przez oso bê ubie ga j¹ c¹ siê o re fun da cjê do ku men tów po twier dza j¹ cych
za kup œrod ka or to pe dy cz ne go. W przy pad ku osób ubo¿ szych sy tua cja ta ka
pro wa dzi do nie mo¿ li wo œci zrea li zo wa nia zle ce nia w sy tua cji, gdy koszt
przed mio tu or to pe dy cz ne go lub œrod ka po moc ni cze go jest wy so ki. Oso by go -
rzej upo sa ¿o ne nie ma j¹ od po wie d nich œrod ków fi nan so wych ani te¿ mo¿ li -
wo œci ich uzy s ka nia, co czê sto pro wa dzi do re zyg na cji z za ku pu. Trze ba
za u wa ¿yæ, ¿e oso by nie pe³ no spra wne bar dzo czê sto utrzy mu j¹ siê je dy nie
z re nty so cjal nej, któ rej wy so koœæ w prak ty ce nie wy star cza na wet na pod -
sta wo we pro du k ty. Oso by ta kie nie s¹ w sta nie od ³o ¿yæ pie niê dzy z prze zna -
cze niem na za kup, nie ma j¹ te¿ mo¿ li wo œci uzy s ka nia po ¿y cz ki, na wet
krót ko ter mi no wej, bo wiem nie po sia da j¹ zdol no œci kre dy to wej, a tyl ko up rze d -
nie wy ³o ¿e nie œrod ków fi nan so wych da je pod sta wê do ubie ga nia siê o póŸ -
niej sz¹ re fun da cjê.

Pro b lem ten zo sta³ ju¿ po ru szo ny w in ter pe la cji po sel skiej nr 3693. W od -
po wie dzi Pa ni Mi n i s ter Jo lan ta Fe dak oœ wiad czy ³a, i¿ ta kie roz wi¹ za nie jest
skie ro wa ne do osób nie pe³ no spra wnych znaj du j¹ cych siê w trud niej szej sy -
tua cji fi nan so wej.

Ale chcia ³a bym zwró ciæ szcze gól n¹ uwa gê Pa ni Mi n i s ter na fakt, ¿e
w œwiet le przed sta wio nej prak ty ki ta od po wiedŸ wy da je siê byæ ca³ ko wi cie
ode rwa na od re a liów ¿y cia osób nie pe³ no spra wnych. Nie mo¿ na nie za u wa -
¿yæ oczy wi stej ba rie ry stwo rzo nej przez prze pis, któ ry w spo sób zbyt szty wny
okreœ la mo¿ li wo œci sko rzy sta nia z po mo cy. Po wsta ³a sy tua cja, w któ rej oso -
ba spe³ nia kry te ria do uzy s ka nia re fun da cji, ale z po wo dów ry go ry sty cz nych
wy mo gów pra wa nie do sto so wa ne go do rze czy wi sto œci, w prak ty ce nie mo ¿e
z te go up ra wnie nia sko rzy staæ, gdy¿ nie ma pie niê dzy na do ko na nie za ku pu.

W zwi¹z ku z tym pro szê up rzej mie o od po wiedŸ na py ta nie: czy Mi ni ster -
stwo Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej do strze ga opi sa ny pro b lem oraz w ja ki spo -
sób ma za miar go roz wi¹ zaæ?

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

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 lutego 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze s³a ne przez Pa na Mar sza³ ka przy piœ mie z dnia 21 sty cz nia

2009 r., znak: BPS/DSK-043-1260/09, oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa ni¹ Se n a tor
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Ma³ go rza tê Adam czak pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r.
w spra wie re fun da cji oso bom nie pe³ no spra wnym ko sz tów za ku pu przed mio tów or to -
pe dy cz nych i œrod ków po moc ni czych pro szê o przy jê cie po ni¿ szych wy jaœ nieñ:

Prze pi sy roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 25 czer wca
2002 r. w spra wie okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹ byæ fi nan so wa ne ze
œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych (Dz. U. Nr 96,
poz. 861 z póŸn. zm.) za ró wno przed, jak i po zmia nie (roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 2 sty cz nia 2008 r. zmie nia j¹ ce roz po rz¹ dze nie w spra wie
okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹ byæ fi nan so wa ne ze œrod ków Pañ stwo -
we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych – Dz. U. nr 3, poz. 15) okreœ la ³y, 
i¿ za ³¹ cz ni kiem do wnios ku o do fi nan so wa nie za o pa trze nia w przed mio ty or to pe dy cz ne 
i œrod ki po moc ni cze jest m.in. fak tu ra okreœ la j¹ ca kwo tê op ³a ca n¹ w ra mach ubez pie -
cze nia zdro wot ne go oraz kwo tê udzia ³u w³a s ne go lub in ny do ku ment po twier dza j¹ cy
za kup wraz z po twier dzo n¹ za zgo d noœæ, przez œwiad cze nio daw cê re a li zu j¹ ce go zle ce -
nie, ko pi¹ zrea li zo wa ne go zle ce nia na ta kie za o pa trze nie. Oz na cza to, ¿e do fi nan so wa -
nie ze œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych
od by wa ³o siê i od by wa w for mie re fun da cji. Prag nê je dnak po in for mo waæ, i¿ w zwi¹z ku
z li cz ny mi w¹t pli wo œcia mi i trud no œcia mi przy re a li za cji te go za da nia za ró wno ze stro -
ny pod mio tów re a li zu j¹ cych to za da nie jak ró w nie¿ ze stro ny osób nie pe³ no spra wnych
w ro ku ubieg ³ym pod jê te zo sta ³y pra ce nad no we li za cj¹ roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej w spra wie okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹ byæ fi -
nan so wa ne ze œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych.
Pla no wa ne zmia ny zmie rza j¹ do za pe wnie nia mo¿ li wo œci roz pa try wa nia, przez po -
wia to we cen trum po mo cy ro dzi nie (pcpr), wnios ków osób nie pe³ no spra wnych do ty -
cz¹ cych do fi nan so wa nia ze œrod ków PFRON do przed mio tów or to pe dy cz nych
i œrod ków po moc ni czych bez ko nie cz no œci up rze d nie go za mó wie nia i zrea li zo wa nia zle -
ce nia. Dziê ki tym zmia nom, po wia to we cen tra po mo cy ro dzi nie bê d¹ mog ³y roz pa trzeæ
wnio sek oso by nie pe³ no spra wnej w opar ciu o ko piê zle ce nia na za o pa trze nie w przed -
mio ty or to pe dy cz ne i œrod ki po moc ni cze wraz z ofer t¹ okreœ la j¹ c¹ ce nê na by cia tych
przed mio tów i œrod ków. Zgo d nie z pro po zy cj¹, w przy pad ku po zy ty wne go roz pa trze nia
wnios ku o do fi nan so wa nie, oso ba nie pe³ no spra wna otrzy ma za œwiad cze nie o przy zna -
niu do fi nan so wa nia okreœ la j¹ ce wa run ki wy p³a ty te go do fi nan so wa nia oraz zo bo -
wi¹ za nie do je go wy p³a ce nia w przy pad ku zrea li zo wa nia zle ce nia.

Wpro wa dze nie po wy ¿ szej zmia ny w zna cz nym stop niu u³at wi do stêp do ko rzy sta -
nia z do fi nan so wa nia ze œrod ków PFRON przez oso by nie pe³ no spra wne, któ re nie ma j¹
wy star cza j¹ cych œrod ków fi nan so wych do za ku pu przed mio tu or to pe dy cz ne go lub
œrod ka po moc ni cze go przed uzy s ka niem do fi nan so wa nia, po nie wa¿ ko nie cz noœæ wp³a -
ty czê œci lub ca ³o œci udzia ³u w³a s ne go przez oso bê nie pe³ no spra wn¹ bê dzie mog ³a byæ
za st¹ pio na cza so wo gwa ran cj¹ prze ka za nia do fi nan so wa nia przez po wia to we cen trum
po mo cy ro dzi nie.

Pro jekt roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej zmie nia j¹ ce go roz po -
rz¹ dze nia w spra wie okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹ byæ fi nan so wa ne
ze œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych zo sta³
opub li ko wa ny w dniu 16.12.2008 r. na stro nach Biu le ty nu In for ma cji Pub li cz nej Mi ni -
ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej i spot ka³ siê z ap ro ba t¹ za ró wno or ga ni za cji po za -
rz¹ do wych re pre zen tu j¹ cych oso by nie pe³ no spra wne, jak te¿ œwiad cze nio daw ców
re a li zu j¹ cych zle ce nia. Obe c nie pro wa dzo ne s¹ koñ co we pra ce le gis la cyj ne, do ty cz¹ ce
wy ¿ ej wy mie nio ne go roz po rz¹ dze nia.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e obe c nie w Mi ni ster stwie Zdro wia trwa j¹ pra ce nad
zmia n¹ prze pi sów roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 17 gru dnia 2004 r. w spra -
wie szcze gó ³o we go wy ka zu wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz -
ny mi i œrod ków po moc ni czych, wy so ko œci udzia ³u w³a s ne go œwiad cze nio bior cy w ce nie 
ich na by cia, kry te riów ich przy zna wa nia, okre sów u¿y t ko wa nia, a tak ¿e wy ro bów me -
dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi pod le ga j¹ cy mi na pra wie w za le¿ no -
œci od wska zañ me dy cz nych oraz wzo ru zle ce nia na za o pa trze nie w te wy ro by i œrod ki
(Dz.U. Nr 276, poz. 2739 z póŸn. zm.) oraz roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia
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17 gru dnia 2004 r. w spra wie li mi tów cen dla wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed -
mio ta mi or to pe dy cz ny mi i œrod ków po moc ni czych, o ta kim sa mym za sto so wa niu, ale
ró¿ nych ce nach, oraz li mi tu cen dla na praw przed mio tów or to pe dy cz nych (Dz. U.
Nr 275, poz. 2732 z póŸn. zm.), na pod sta wie któ rych przy zna wa ne jest za o pa trze nie
w przed mio ty or to pe dy cz ne i œrod ki po moc ni cze.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ma³ go rza ty Adam czak

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z na p³y wa j¹ cy mi do mo je go biu ra se na tor skie go za py ta nia mi

i uwa ga mi zwra cam siê do pa na z up rzej m¹ pro œb¹ o zwró ce nie uwa gi na na -
stê pu j¹ cy pro b lem.

Wo je wo do wie w ca ³ym kra ju czê sto wy da j¹ de cyz je roz bie¿ ne z orze cz -
ni ctwem s¹ dów ad mi ni stra cyj nych, do ty cz¹ ce za sad od p³at no œci za us ³u gi
œwiad czo ne przez przed szko la pub li cz ne. Swo je uwa gi do ty cz¹ ce te go pro ble -
mu przed sta wi ³a miê dzy in ny mi ko œciañ ska lo kal na ga ze ta.

Pro b lem ten wy stê pu je w ca ³ym kra ju, cze go do wo dem jest wy st¹ pie nie
rzecz ni ka praw dziec ka z 22 gru dnia ubieg ³e go ro ku skie ro wa ne do mi ni stra
spraw we wnê trz nych i ad mi ni stra cji. Rzecz nik praw dziec ka zwró ci³ uwa gê
na po wsze chnie sto so wa n¹ prak ty kê ogra ni cza nia re gu la cji w spra wie od -
p³at no œci je dy nie do usta no wie nia op ³a ty sta ³ej, bez wska za nia, ja kie œwiad -
cze nia ofe ru je przed szko le, i nie u sta le nia op ³a ty za ka ¿ de z nich. Wska za³
tak ¿e na po sta no wie nia uchwa³ rad gmin ry go ry sty cz nie wa run ku j¹ cych
mo¿ li woœæ zwro tu czê œci op ³a ty za okres nie o be c no œci dziec ka w przed szko lu. 
Rzecz nik praw dziec ka zwró ci³ siê z pro œb¹ o pod jê cie dzia ³añ zwiêk sza -
j¹ cych ak ty w noœæ wo je wo dów w za kre sie kon tro li zgo d no œci z pra wem
uchwa³ rad gmin w spra wie od p³at no œci za przed szko la.

W ge stii wo je wo dów le ¿¹ roz strzyg niê cia nad zor cze, do ty cz¹ ce op ³at za
us ³u gi przed szko li pub li cz nych i to, czy bê d¹ one ta kie, jak do tych czas, czy
te¿ bê d¹ uw zglê dniaæ li niê orze cz ni cz¹ s¹ dów ad mi ni stra cyj nych, za le ¿y tyl -
ko od wo je wo dów. Wie dz¹c o tym, ¿e or gan nad zo ru nie jest zwi¹ za ny in ny mi 
opi nia mi nad zor czy mi ani wy ro ka mi s¹ dów, pro szê o je dno zna cz n¹ od po -
wiedŸ na trzy py ta nia.

1. Czy w zwi¹z ku z wy raŸ n¹ li ni¹ orze cz ni ctwa s¹ dów ad mi ni stra cyj -
nych wo je wo do wie po win ni zmie niæ swo je sta no wis ko do ty cz¹ ce zgo d no œci
z pra wem uchwa³ re gu lu j¹ cych za sa dy fun kcjo no wa nia przed szko li pub li cz -
nych w gmi nach?

2. Czy sta no wis ko wo je wo dy nie po win no zmie niaæ siê wraz z wy kszta³ ce -
niem siê no wej li nii orze cz ni czej?

3. Czy nie na le ¿a ³o by ure gu lo waæ te go pro ble mu pra w n ie po to, aby na
przy sz³oœæ nie by ³o ¿a dnych w¹t pli wo œci?

Zwa ¿yw szy na wa¿ ny aspekt spo ³e cz ny po ru sza nych kwe stii, pro szê
o za jê cie je dno zna cz ne go sta no wis ka w spra wie ró¿ nic po miê dzy li ni¹ orze cz -
ni cz¹ a de cyz ja mi wo je wo dów. Czy nie po win ny siê one zmie niaæ wraz z wy -
kszta³ ce niem siê no wej li nii orze cz ni czej? Pro b lem ten do ty czy praw wie lu
ty siê cy mie sz kañ ców ca ³e go na sze go kra ju.

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

Stanowisko

War sza wa, 9 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 sty cz nia 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-1259/09), 

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa ni¹ Ma³ go rza tê
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Adam czak pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku w spra -
wie ak ty w no œci wo je wo dów w za kre sie kon tro li zgo d no œci z pra wem uchwa³ rad gmin
w spra wie od p³at no œci za us ³u gi œwiad czo ne przez przed szko la up rzej mie in for mu jê, i¿
po ru szo na w wy st¹ pie niu pro ble ma ty ka po zo sta je po za za kre sem w³a œci wo œci Mi ni -
stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji.

Mi n i s ter Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji nie spra wu je nad zo ru nad roz strzyg -
niê cia mi nad zor czy mi wo je wo dów w spra wie uchwa³ rad gmin w przed mio cie op ³at sta -
³ych za œwiad cze nia pub li cz nych przed szko li. Sto so wnie bo wiem do art. 20 ust. 1
usta wy z dnia 4 wrzeœ nia 1997 ro ku o dzia ³ach ad mi ni stra cji rz¹ do wej (t.j.: Dz. U.
z 2007 ro ku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.), za ga dnie nia do ty cz¹ ce edu ka cji dzie ci i m³o -
dzie ¿y na le ¿¹ do za kre su dzia ³a nia mi ni stra w³a œci we go do spraw oœ wia ty i wy cho wa nia.

Je dno czeœ nie prag nê wy jaœ niæ, i¿ is tot nie do Mi ni ster stwa Spraw We wnê trz nych
i Ad mi ni stra cji wp³y nê ³o wy st¹ pie nie Rzecz ni ka Praw Dziec ka do ty cz¹ ce usta la nia
przez ra dy gmin tzw. op ³a ty sta ³ej za po byt dziec ka w przed szko lu. Wska zaæ je dnak na -
le ¿y, ¿e z uwa gi na brak w³a œci wo œci Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji
w za kre sie pod jê tej w wy st¹ pie niu pro ble ma ty ki, jak ró w nie¿ ogra ni czo ny za kres po ru -
szo nej przez Rzecz ni ka spra wy (wy ro ki przy wo ³a ne w wy st¹ pie niu Rzecz ni ka zo sta ³y
wy da ne przez Wo je wó dz ki S¹d Ad mi ni stra cyj ny we Wroc ³a wiu), przed sta wio ne przez
Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji sta no wis ko od no si ³o siê je dy nie do dzia -
³añ po de jmo wa nych przez Wo je wo dê Dol no œl¹s kie go i mia ³o wy ³¹ cz nie sta ty sty cz ny
cha rak ter. W swoim sta no wis ku Mi n i s ter Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji po in -
for mo wa³ ró w nie¿, i¿ w po ru szo nej przez Rzecz ni ka Praw Dziec ka spra wie za sa dnym
wy da je siê wy st¹ pie nie do Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej, ja ko or ga nu w³a œci we go do
spraw oœ wia ty i wy cho wa nia.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZNYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mie czy s³a wa Au gu sty na

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Na k³a dy po nie sio ne na edu ka cjê s¹ i bê d¹ naj lep sz¹ in we sty cj¹ pañ stwa 

w ró wnoœæ szans roz wo jo wych m³o dych Po la ków. W zwi¹z ku z tym mam kil -
ka w¹t pli wo œci do ty cz¹ cych wy cho wa nia przed szkol ne go, szcze gól nie na te -
re nach wiej skich. We d³ug in for ma cji, ja kie zgro ma dzi ³em, od po cz¹t ku lat
dzie wiêæ dzie si¹ tych za mkniê to po nad 1/3 prze dszko li w Pol sce, a trud na sy -
tua cja gmin nie po zwo li ³a wy pra co waæ al ter na ty wnych roz wi¹ zañ, któ re po -
zwo li ³y by kon ty nuo waæ na u cza nie przed szkol ne w in nej for mie. Dziœ do
przed szko la cho dzi œre dnio co trze cie dziec ko w wie ku od trzech do piê ciu lat.
Na wsi jest tych dzie ci pra wie trzy ra zy mniej, czy li 13,5% wszy s t kich dzie ci
w tym wie ku.

Do brym spo so bem roz wi¹ za nia te go pro ble mu mia ³y byæ tak zwa ne in ne
for my przed szkol ne – pun kty przed szkol ne i ze spo ³y wy cho wa nia przed -
szkol ne go obe jmu j¹ ce swo j¹ opie k¹ dzie ci w wie ku od trzech do piê ciu lat po -
cho dz¹ ce z te re nów wiej skich. For my te po win ny byæ za sto so wa ne
w gmi nach, gdzie w wie lu miej sco wo œciach przed szko la ju¿ nie fun kcjo nu j¹.
Jest to mo¿ li we dziê ki art. 14 usta wy z 7 wrzeœ nia 1991 r. o sy s te mie oœ wia ty 
oraz dziêki roz po rz¹ dze niu mi ni stra edu ka cji na ro do wej z 13 czer wca 2008 r. 
do ty cz¹ ce go wa run ków two rze nia ta kich pla có wek.

Ale do cie ra j¹ do mnie syg na ³y, ¿e te re gu la cje nie roz strzy ga j¹ wszy s t -
kich spor nych kwe stii. Nie któ re gmi ny tak in ter pre tu j¹ to roz po rz¹ dze nie, ¿e
wy ma ga j¹ opi nii sa ne pi du i stra ¿y po ¿ar nej, co utrud nia za ³o ¿e nie pun ktu
czy ze spo ³u. Czê sto sa ne pid pod czas kon tro li oœ rod ków przed szkol nych sta -
wia pun ktom i ze spo ³om ta kie sa me wy ma ga nia jak zwyk ³ym, gmin nym
przed szko lom, na przy k³ad wy ma ga na wy so koœæ wy no si 3 m. Dzie je siê tak,
mi mo ¿e prze pi sy te go nie sta no wi¹.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o od po wiedŸ na
na stê pu j¹ ce py ta nia.

Czy nie war to roz wa ¿yæ zo bo wi¹ za nia gmin do two rze nia in nych form
wy cho wa nia przed szkol ne go, przede wszy s t kim na ob sza rach wiej skich?

Jak mo¿ na zob li go waæ sa mo rz¹ dy do wspó³ fi nan so wa nia in nych form
wy cho wa nia przed szkol ne go ze œrod ków w³a s nych gmi ny, gdy or ga ni za cje
po za rz¹ do we lub oso by fi zy cz ne wy ra ¿a j¹ wo lê pro wa dze nia ta kiej pla ców ki 
i po tra fi¹ udo ku men to waæ, ¿e ma j¹ okreœ lo n¹ li cz bê chêt nych ucze stni ków?
Czy fi nan so wa nie po by tu dzie ci w in nych for mach wy cho wa nia przed szkol -
ne go nie po win no byæ ta kie sa mo jak w przed szko lach nie pub li cz nych?

Czy nie mo¿ na roz wa ¿yæ nie wiel kie go ob ni ¿e nia wy ma gañ kwa li fi ka cyj -
nych dla kad ry w przy pad ku in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go? Jest
wie lu na u czy cie li, któ rych mo¿ na by ³o by prze szko liæ w kie run ku wy cho wa nia 
przed szkol ne go.

Ja kie in ne dzia ³a nia za mie rza Pa ni Mi n i s ter pod j¹æ w ce lu zwiê k sze nia
do stê pu dzieci, szcze gól nie z ob sza rów wiej skich, do wy cho wa nia przed -
szkol ne go?

Bê dê zo bo wi¹ za ny w ra zie udzie le nia szcze gó ³o wych in for ma cji od no -
sz¹ cych siê do po ru sza nych w oœ wiad cze niu spraw.

Z wy ra za mi sza cun ku
Mie czy s³aw Au gu styn
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.01.29

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Mie czy s³a wa Au gu sty na, z³o ¿o ne

pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku, do ty cz¹ ce wy cho -
wa nia przed szkol ne go – szcze gól nie na te re nach wiej skich – up rzej mie wy jaœ niam:

W pe³ ni po dzie lam opi niê Pa na Se na to ra o zna cze niu wy cho wa nia przed szkol ne go
dla roz wo ju in te lek tual ne go, emo cjo nal ne go i spo ³e cz ne go m³o dych lu dzi. Za pe wnie nie 
lep sze go do stê pu naj m³od szych dzie ci do edu ka cji to naj sku te cz niej szy spo sób na wy -
ró wny wa nie szans edu ka cyj nych. Dla te go tak wa¿ ne jest in we sto wa nie w edu ka cjê
ma ³ych dzie ci. Ak tu al nie w Pol sce wy cho wa niem przed szkol nym ob jê tych jest ogó ³em
ok. 53% dzie ci w wie ku 3 –5 lat (od po wie d nio w mie œcie 70,6%, na wsi 28,4%). Wy ni ka
to m.in. z bra ku ela sty cz no œci pol skie go sy s te mu edu ka cji przed szkol nej, do nie da w na
opar te go je dy nie na tra dy cyj nym przed szko lu. Tym cza sem w kra jach, w któ rych opie -
ka przed szkol na obe jmu je wy ¿ szy wskaŸ nik dzie ci w wie ku przed szkol nym, edu ka cja
przed szkol na pro wa dzo na jest w ró¿ nych for mach oraz ma zwi¹ zek z in nym pod ³o ¿em
kul tu ro wym i spo ³e cz nym.

Je d nym z g³ó wnych za mie rzeñ Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej pla no wa nych na
la ta 2009 –2011 jest upo wsze chnie nie – szcze gól nie na te re nach wiej skich – wy cho wa -
nia przed szkol ne go dzie ci w wie ku 3 –5, w tym za pe wnie nie wszy s t kim dzie ciom
5-letnim pra wa do bez p³at nej edu ka cji przed szkol nej. Bar dzo wa¿ ne jest bu do wa nie
wœród ro dzi ców, na u czy cie li oraz sa mo rz¹ dów lo kal nych i or ga ni za cji oby wa tel skich
prze ko na nia o zna cze niu upo wsze chnie nia edu ka cji przed szkol nej, pra w ne, fi nan so we 
i pro gra mo we wspar cie two rze nia in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go oraz od -
dzia ³ów przed szkol nych w szko ³ach pod sta wo wych.

Kon cep cja upo wsze chnie nia wy cho wa nia przed szkol ne go ma cha rak ter sy s te mo -
wy. Zo sta ³a ona opar ta na wdro ¿o nych i spraw dzo nych w in nych kra jach eu ro pej skich
roz wi¹ za niach z za kre su tzw. po li ty ki ma ³e go dziec ka. Pro po no wa ne przez Mi ni ster -
stwo Edu ka cji Na ro do wej roz wi¹ za nie obe jmu je:

– roz wój sie ci pla có wek wy cho wa nia przed szkol ne go i udo stêp nie nie ró¿ nych form
wy cho wa nia przed szkol ne go dla dzie ci w wie ku przed szkol nym,

– wspar cie pe da go gi cz ne oraz po moc w roz wi¹ zy wa niu pro ble mów dla ro dzi ców wy -
cho wu j¹ cych ma ³e dzie ci, w tym ró¿ ne for my edu ka cji ro dzi ców,

– za pe wnie nie po mo cy psychologiczno-pedagogicznej i spe cja li sty cz nej ma j¹ cej na
ce lu wspie ra nie roz wo ju i edu ka cji dzie ci, wy ró wny wa nie opóŸ nieñ i dys har mo nii roz -
wo jo wych oraz te ra piê za bu rzeñ.

Nie wy da je siê ko nie cz ne do dat ko we zo bo wi¹ za nie gmin do two rze nia in nych form
wy cho wa nia przed szkol ne go, gdy¿ zgo d nie z art. 7 ust. 1 usta wy z dnia 8 mar ca 1990 r.
o sa mo rz¹ dzie gmin nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.) do za dañ w³a s -
nych gmi ny na le ¿y za spo ka ja nie zbio ro wych po trzeb wspól no ty. Je d nym z ob sza rów
za spo ka ja nia tych po trzeb [na pod sta wie art. 5 ust. 5 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r.
o sy s te mie oœ wia ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.)] jest m.in. za k³a da -
nie, pro wa dze nie przed szko li, od dzia ³ów przed szkol nych w szko le pod sta wo wej oraz
in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go. Na to miast zgo d nie z art. 14a ust. la
cyt. usta wy o sy s te mie oœ wia ty w przy pad kach uza sa dnio nych wa run ka mi de mo gra fi cz -
ny mi i geo gra fi cz ny mi ra da gmi ny mo ¿e uzu pe³ niæ sieæ pub li cz nych przed szko li i od -
dzia ³ów przed szkol nych w szko ³ach pod sta wo wych o in ne for my wy cho wa nia
przed szkol ne go (pun kty przed szkol ne lub ze spo ³y wy cho wa nia przed szkol ne go). Za -
k³a da nie i pro wa dze nie in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go na le ¿y do za dañ w³a -
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s nych gmin (art. 5 ust. 5 usta wy o sy s te mie oœ wia ty). To w³a dze sa mo rz¹ do we wie dz¹
naj le piej, ja kie s¹ ak tu al ne po trze by lo kal ne go œro do wis ka w po wy ¿ szym za kre sie.

Op rócz gmi ny, ró w nie¿ oso by pra w ne i oso by fi zy cz ne mo g¹ pro wa dziæ in ne for my
wy cho wa nia przed szkol ne go: pub li cz ne – na pod sta wie art. 59a cyt. usta wy lub nie -
pub li cz ne – na pod sta wie art. 89a ust. 1 tej usta wy. Wa run kiem ut wo rze nia in nych
form wy cho wa nia przed szkol ne go w opar ciu o ww. roz po rz¹ dze nie jest uzy s ka nie wpi -
su do ewi den cji pro wa dzo nej przez gmi nê w³a œci w¹ ze wzglê du na miej sce pro wa dze nia 
tych form przed szkol nych (art. 89a ust. 1 usta wy o sy s te mie oœ wia ty).

Zgo d nie z art. 90 ust. 2d usta wy – oso ba pra w na lub fi zy cz na pro wa dz¹ ca nie pub li cz -
ne wy cho wa nie przed szkol ne w for mach, o któ rych mo wa w prze pi sach wy da nych na
pod sta wie art. 14a ust. 7 usta wy o sy s te mie oœ wia ty, otrzy mu je na ka ¿ de go u cz nia ob -
jê te go t¹ for m¹ wy cho wa nia przed szkol ne go do ta cjê z bu d¿e tu gmi ny w wy so ko œci nie
ni¿ szej ni¿ 40% wy dat ków bie ¿¹ cych po no szo nych na je d ne go u cz nia w przed szko lu
pub li cz nym pro wa dzo nym przez gmi nê – pod wa run kiem, ¿e oso ba pro wa dz¹ ca nie -
pub li cz n¹ for mê wy cho wa nia przed szkol ne go po da or ga no wi w³a œci we mu do udzie la -
nia do ta cji pla no wa n¹ li cz bê u cz niów nie póŸ niej ni¿ do dnia 30 wrzeœ nia ro ku
po prze dza j¹ ce go rok udzie la nia do ta cji. Gmi na jest zob li go wa na usta wo wo do udzie la -
nia do ta cji.

Do ta cja na wska za nym po wy ¿ ej po zio mie jest ni¿ sza od do ta cji przed szko li nie pub -
li cz nych ze wzglê du na ³at wiej sze spe³ nie nie wy ma gañ w przy pad ku ut wo rze nia in nej
for my wy cho wa nia przed szkol ne go oraz ni¿ szych ko sz tów jej póŸ niej sze go utrzy ma nia.
Je œ li oso ba za in te re so wa na two rze niem nie pub li cz nych in nych form wy cho wa nia
przed szkol ne go spe³ ni wa run ki okreœ lo ne w usta wie o sy s te mie oœ wia ty oraz w roz po -
rz¹ dze niu Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 10 sty cz nia 2008 r. w spra wie ro dza jów
in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go, wa run ków two rze nia i or ga ni zo wa nia tych
form oraz spo so bu ich dzia ³a nia (Dz. U. Nr 7, poz. 38 z póŸn. zm.), mo ¿e roz po cz¹æ dzia -
³al noœæ w ka ¿ dym cza sie.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e ro cz ny koszt fun kcjo no wa nia je d nej pub li cz nej in nej for my 
wy cho wa nia przed szkol ne go sza cu je siê w wy so ko œci ok. 45 –50 tys. z³o tych. Two rze nie
pun któw przed szkol nych lub ze spo ³ów wy cho wa nia przed szkol ne go jest ko rzy stne dla
gmin ze wzglê du na ni¿ sze ko sz ty po no szo ne na je d no dziec ko uczê sz cza j¹ ce na za jê cia
w in nej for mie wy cho wa nia przed szkol ne go, ni¿ ko sz ty utrzy ma nia dziec ka w przed -
szko lu lub od dzia le przed szkol nym w szko le pod sta wo wej.

Roz po rz¹ dze nie w spra wie ro dza jów in nych form wy cho wa nia przed szkol ne go, wa -
run ków two rze nia i or ga ni zo wa nia tych form oraz spo so bu ich dzia ³a nia oraz je go no we -
li za cja z dnia 13 czer wca 2008 r. po zwo li ³o na upo wsze chnia nie do stê pu do edu ka cji
przed szkol nej jak ró w nie¿ wy ró wny wa nie szans edu ka cyj nych dzie ci w wie ku 3 –5 lat
z ró¿ nych œro do wisk, a szcze gól nie wiej skich.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ wg sta nu na 20 sty cz nia 2009 r., ogó ³em w ca ³ym kra ju po -
wsta ³o – zgo d nie z po wy ¿ szym roz po rz¹ dze niem – 636 pub li cz nych i nie pub li cz nych in -
nych form wy cho wa nia przed szkol ne go (497 pun któw przed szkol nych oraz 139
ze spo ³ów wy cho wa nia przed szkol ne go), nad któ ry mi ku ra to rzy oœ wia ty pe³ ni¹ nad zór
pe da go gi cz ny. Naj wiê cej pla có wek te go ty pu po wsta ³o w woj. pod kar pac kim – 114, za -
cho dnio po mor skim – 93 oraz œwiê to krzys kim – 65.

Wzros ³a ró w nie¿ li cz ba przed szko li (pub li cz nych i nie pub li cz nych) w po ró w na niu
z ro kiem ubieg ³ym o 335 pla có wek (z 7844 w 2007 r. do 8179 w 2008 r.). Po da wa nie in -
for ma cji o bra ku tra dy cyj ne go przed szko la w gmi nie nie oz na cza, ¿e nie ma w niej in -
nych miejsc re a li za cji wy cho wa nia przed szkol ne go. Mu sz¹ one byæ, po nie wa¿
obo wi¹z kiem gmi ny jest za pe wnie nie miej sca re a li za cji ro cz ne go przy go to wa nia przed -
szkol ne go. Zgo d nie z da ny mi z SIO z 2008 r., w 9047 szko ³ach pod sta wo wych w ca ³ym
kra ju fun kcjo nu j¹ od dzia ³y przed szkol ne (nie tyl ko dla 6-latków).

Pro po no wa ne obe c nie zmia ny w usta wie o sy s te mie oœ wia ty do ty cz¹ ce obo wi¹z ku
re a li zo wa nia ca ³ej pod sta wy pro gra mo wej wy cho wa nia przed szkol ne go w ze spo ³ach
wy cho wa nia przed szkol ne go i pun ktach przed szkol nych, po zwo l¹ na za pe wnie nie w³a -
œci we go po zio mu wy cho wa nia przed szkol ne go, w tym do bre przy go to wa nie dzie ci do
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pod jê cia na u ki w szko le, a tak ¿e na za pe wnie nie dzie ciom ró w nych wa run ków star tu
w za kre sie ich do stê pu do wie dzy.

Dzie ci bê d¹ mia ³y mo¿ li woœæ re a li zo wa nia obo wi¹z ko we go ro cz ne go przy go to wa nia
przed szkol ne go w trzech (obe c nie w dwóch) miej scach tj. w przed szko lach, od dzia ³ach
przed szkol nych w szko ³ach pod sta wo wych oraz w in nych for mach wy cho wa nia przed -
szkol ne go, co bê dzie mia ³o wp³yw na upo wsze chnie nie wy cho wa nia przed szkol ne go.
Up rzej mie in for mu jê, i¿ pro jek to wa na no we li za cja roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej w spra wie szcze gó ³o wych kwa li fi ka cji wy ma ga nych od na u czy cie li oraz
okreœ le nia szkó³ i wy pad ków, w któ rych mo¿ na za trud niæ na u czy cie li nie ma j¹ cych wy ¿ -
sze go wy kszta³ ce nia lub ukoñ czo ne go za k³a du kszta³ ce nia na u czy cie li wpro wa dza
zmia ny w za kre sie do ty cz¹ cym kwa li fi ka cji na u czy cie li za trud nio nych w przed szko -
lach i kla sach I –III szkó³ pod sta wo wych. Zgo d nie z re gu la cja mi za war ty mi w ww. roz po -
rz¹ dze niu kwa li fi ka cje do pra cy w przed szko lach i kla sach I –III szkó³ pod sta wo wych
po sia daæ bê dzie ró w nie¿ oso ba, któ ra uzy s ka ³a ty tu³ ma gi stra lub li cen cja ta, po ukoñ -
cze niu stu diów na kie run ku pe da go gi ka w spe cjal no œci przy go to wu j¹ cej do pra cy
z dzieæ mi w wie ku przed szkol nym lub wczes no sz kol nym al bo oso ba, któ ra le gi ty mu je
siê dyp lo mem ukoñ cze nia za k³a du kszta³ ce nia na u czy cie li w spe cjal no œci przy go to wu -
j¹ cej do pra cy z dzieæ mi w wie ku przed szkol nym lub wczes no sz kol nym.

Wo bec po wy ¿ sze go, nie jest za sa dne ob ni ¿a nie wy ma gañ kwa li fi ka cyj nych wo bec
osób na u cza j¹ cych w in nych for mach wy cho wa nia przed szkol ne go.

Pro ces wpro wa dza nia obo wi¹z ko we go ro cz ne go przy go to wa nia przed szkol ne go zo -
sta³ roz ³o ¿o ny na trzy la ta. Od dnia 1 wrzeœ nia 2009 r. dzie ci w wie ku 5 lat bê d¹ mia ³y
pra wo do ro cz ne go przy go to wa nia przed szkol ne go, co oz na cza, ¿e sa mo rz¹d gmin ny
bê dzie mu sia³ za pe wniæ bez p³at ne wy cho wa nie przed szkol ne tym piê cio lat kom, któ -
rych ro dzi ce bê d¹ so bie te go ¿y czyæ. Od dnia 1 wrzeœ nia 2011 r. pra wo dzie ci w wie ku
5 lat do ro cz ne go wy cho wa nia przed szkol ne go zo sta nie prze kszta³ co ne w obo wi¹ zek ro cz -
ne go przy go to wa nia przed szkol ne go.

Obe c nie, edu ka cja sze œcio lat ków, tak jak pro wa dze nie przed szko li, jest fi nan so wa -
na z bu d¿e tu sa mo rz¹ du, ja ko za da nie w³a s ne gmi ny. Po pla no wa nym ob ni ¿e niu wie ku 
obo wi¹z ku szkol ne go dzie ci, edu ka cja sze œcio lat ków w szko le pod sta wo wej bê dzie fi -
nan so wa na z sub wen cji oœ wia to wej. Dziê ki ta kie mu roz wi¹ za niu gmi ny, ja ko or ga ny
pro wa dz¹ ce, uzy s ka j¹ wol ne œrod ki, któ re bê d¹ mog ³y wy ko rzy staæ na two rze nie no -
wych miejsc wy cho wa nia przed szkol ne go dla dzie ci w wie ku 3 –5 lat.

W ra mach œrod ków Unii Eu ro pej skiej w Pro gra mie Ope ra cyj nym „Ka pi ta³ Lu dz ki”
w Prio ry te cie IX w ra mach pod dzia ³a nia 9.1.1 – Zmniej sza nie nie ró wno œci w stop niu
upo wsze chnie nia edu ka cji przed szkol nej, prze wi dzia ne s¹ pro jek ty kon kur so we m.in.
do ty cz¹ ce two rze nia przed szko li (w tym ró w nie¿ uru cha mia nia in nych form wy cho wa -
nia przed szkol ne go) na ob sza rach i w œro do wis kach o nis kim stop niu upo wsze chnie -
nia edu ka cji przed szkol nej (w szcze gól no œci na ob sza rach wiej skich), wspar cia
is t nie j¹ cych przed szko li (w tym ró w nie¿ fun kcjo nu j¹ cych in nych form wy cho wa nia
przed szkol ne go). Na po wy ¿ sze dzia ³a nia za pla no wa no w la tach 2007 –2013 ³¹ cz nie po -
nad 243 mln eu ro. We wszy s t kich wo je wó dz twach re a li za cja dzia ³añ roz po czê ³a siê
w 2008 ro ku, a œrod ki te dzie lo ne s¹ obe c nie przez Urzê dy Mar sza³ kow skie. Osta te cz ne 
da ne li cz bo we do ty cz¹ ce ut wo rzo nych, w ra mach po wy ¿ sze go prio ry te tu, pla có wek wy -
cho wa nia przed szkol ne go bê dzie mo¿ na uzy s kaæ w kwiet niu 2009 r. w Mi ni ster stwie
Roz wo ju Re gio nal ne go.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Ben de ra

skierowane do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Pa nie Mi ni strze!
Tu¿ po za war ciu unii pol sko -li tew skiej w 1569 r., w ci¹ gu kil ku ty go dni po 

jej za war ciu, z po le ce nia kró la Zyg mun ta Au gu sta wznie sio no w Lub li nie, na
pla cu, gdzie obo zo wa li Lit wi ni, na zwa nym z cza sem Pla cem Li tew skim, po -
mnik dla uczcze nia unii. By³ to usy tuo wa ny na nie wiel kim kop cu czwo ro k¹t -
ny ka mien ny obe lisk. W po ³o wie XVIII wie ku po mnik ten uleg³ zni sz cze niu.
W XIX wie ku, dziê ki za bie gom ksiê dza Sta ni s³a wa Sta szi ca, po mnik od bu do -
wa no. W 1825 r. za miast ka mien ne go wznie sio no obe lisk z la ne go ¿e la za
w sty lu kla sy cz nym. Zdo bi ³y go dwie z³o co ne ale go ry cz ne p³as ko rzeŸ by sym -
bo li zu j¹ ce Pol skê i Lit wê, zapro jek to wa ne przez Paw ³a Ma liñ skie go, u cz nia
s³yn ne go Thor val dse na. Po s³a bej re no wa cji z 1999 r. rozpoczêto kolejn¹ w ro -
ku ubieg ³ym, 2008, gdy¿ po mni ko wi gro zi ³a ka ta stro fa, zni sz cze nie. Up ³y wa -
j¹ mie si¹ ce. Re no wa cja po mni ka trwa, nie wi daæ jej koñ ca. Ci¹ g nie siê ona
d³u ¿ej, ni¿ trwa ³a jego bu do wa w 1569 r. i ta w 1825 r. In sty tu cje miej skie od -
po wia da j¹ ce za od no wê po mni ka prze rzu ca j¹ od po wie dzial noœæ na fir my
wy ko naw cze. Jest pat. Po mnik bê d¹ cy w re no wa cji, za kry ty fo li¹, szpe ci Plac 
Li tew ski w Lub li nie, szpe ci cen trum mia sta. Uw ³a cza to mia stu, a tak ¿e Pol -
sce, ze wzglê du na hi sto ry cz ne wa lo ry po mni ka. In er cja w³adz miej skich i wo -
je wó dz kich jest nie po ko j¹ ca, za trwa ¿a.

Zwra cam siê do pa na mi ni stra z pro œb¹, ¿e by pan za ró wno oso bi œcie, jak
i przez ge ne ral ne go kon ser wa to ra za byt ków wp³y n¹³ na zmia nê sy tua cji, tak
by po mnik unii pol sko -li tew skiej w Lub li nie zo sta³ jak naj szyb ciej do b rze od -
re stau ro wa ny. S¹ dzê, Pa nie Mi ni strze, ¿e mi mo de cen tra li za cji ad mi ni stra cji
w Pol sce po sia da Pan mo¿ li wo œæ wp³y wu, aby oma wia ny po mnik nie by³ re -
mon to wa ny d³u ¿ej, ni¿ by³ bu do wa ny. Jest on za by tkiem, po wiem wiê cej: jest 
to klej not dzie dzi ctwa na ro do we go, a ono jest w ge stii pa na mi ni stra i w ge stii 
re sor tu, któ rym pan kie ru je. Pro szê pa na mi ni stra o ry ch³e pod jê cie nie zbê d -
nych dzia ³añ i de cyz ji.

Ry szard Ben der

Od po wiedŸ

War sza wa, 6 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 sty cz nia 2009 r. (sygn. BPS/DSK-043-1262/09),

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Rze czy po spo li tej Pol skiej Pa na
Ry szar da Ben de ra pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r.,
w spra wie pro wa dzo nej kon ser wa cji po mni ka unii polsko-litewskiej w Lub li nie, up rzej -
mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.
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Lu bel ski Wo je wó dz ki Kon ser wa tor Za byt ków w Lub li nie, dzia ³a j¹c na wnio sek
z dnia 4 gru dnia 2007 r. z³o ¿o ny przez Dy rek to ra Wy dzia ³u Go spo dar ki Ko mu nal nej
De par ta men tu Dru gie go Za stêp cy Pre zy den ta Urzê du Mia sta Lub lin, de cyz j¹ z dnia
17 gru dnia 2007 r. udzie li³ po zwo le nia na re a li za cjê prac
konserwatorsko-restauratorskich i bu dow la nych przy po mni ku unii lu bel skiej na Pla -
cu Li tew skim w Lub li nie, na pod sta wie do ku men ta cji op ra co wa nej przez in¿. Ry szar da
Za wi szê i kon ser wa to ra dzie³ sztu ki Mo ni kê Kon ko lew sk¹.

W po zwo le niu zo sta ³y za war te za strze ¿e nia do ty cz¹ ce m.in. ko nie cz no œci wska za -
nia, po wy ³o nie niu wy ko naw cy ro bót w dro dze prze tar gu, osób kie ru j¹ cych ro bo ta mi
bu dow la ny mi i pro wa dz¹ cych pra ce kon ser wa tor skie.

W wy ni ku wy ³o nie nia wy ko naw cy ro bót w dro dze pro ce du ry prze tar go wej, Lu bel ski 
Wo je wó dz ki Kon ser wa tor Za byt ków w Lub li nie de cyz j¹ z dnia 30 lip ca 2008 r. wy da n¹
na wnio sek In we sto ra zmie ni³ po prze d nie po zwo le nie z dnia 17 gru dnia 2007 r., po -
przez wska za nie osób pro wa dz¹ cych pra ce kon ser wa tor skie i kie ru j¹ cych ro bo ta mi
bu dow la ny mi.

Pan Ja nusz Mróz, wy mie nio ny w po wy ¿ szej de cyz ji z dnia 30 lip ca 2008 r. ja ko oso -
ba pro wa dz¹ ca pra ce kon ser wa tor skie, pis mem z dnia 15 wrzeœ nia 2008 r. skie ro wa -
nym do Lu bel skie go Wo je wó dz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków, wy ra zi³ w¹t pli wo œci co
do te chno lo gii pro wa dzo nych prac kon ser wa tor skich, w tym od noœ nie do za sto so wa -
nych ma te ria ³ów.

Dnia 17 li s to pa da 2008 r. Lu bel ski Wo je wó dz ki Kon ser wa tor Za byt ków prze pro wa -
dzi³, z udzia ³em przed sta wi cie li In we sto ra oraz wy ko naw cy i au tor ki pro gra mu prac
kon ser wa tor skich, og lê dzi ny po mni ka unii lu bel skiej, pod czas któ rych stwier dzo no
m.in. nie za do wa la j¹ cy efekt este ty cz ny li ca obe lis ku.

Wo bec nie pod jê cia dal szych dzia ³añ przy obie k cie i zg³o sze nia przez In we sto ra
prze pro wa dzo nej kon ser wa cji do od bio ru, Lu bel ski Wo je wó dz ki Kon ser wa tor Za byt -
ków dnia 5 gru dnia 2008 r. stwier dzi³ nie zgo d noœæ prac z za ak cep to wa nym pro gra mem 
kon ser wa tor skim i wo bec te go brak pod staw do do ko na nia ich od bio ru. Je dno czeœ nie
roz wi¹ za na zo sta ³a umo wa na udzie le nie przez Lu bel skie go Wo je wó dz kie go Kon ser wa -
to ra Za byt ków w Lub li nie do ta cji w tym za kre sie.

Po nad to, Lu bel ski Wo je wó dz ki Kon ser wa tor Za byt ków zo bo wi¹ za³ In we sto ra do do -
ko na nia oce ny wszy s t kich wy ko na nych ro bót i jej przed sta wie nia wraz z wnios ka mi co
do kie run ków dal szych dzia ³añ.

Na zle ce nie Lu bel skie go Wo je wó dz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków op ra co wa na zo -
sta ³a przez Pra co wniê Kon ser wa cji Ce ra mi ki i Me ta lu Mu ze um Lu bel skie go opi nia spe -
cja li sty cz na z dnia 22 gru dnia 2008 r., któ ra pis mem z dnia 14 sty cz nia 2009 r. zo sta ³a
prze s³a na do Pre zy den ta Mia sta Lub lin. W piœ mie tym Lu bel ski Wo je wó dz ki Kon ser wa -
tor Za byt ków za su ge ro wa³ ró w nie¿ In we sto ro wi dal szy tok po stê po wa nia w spra wie.
Po nad to, z ini cja ty wy or ga nu ochro ny za byt ków, od by ³o siê ko lej ne spot ka nie z przed -
sta wi cie la mi w³adz mia sta.

Wska za na w oœ wiad cze niu Pa na Ry szar da Ben de ra se na to ra Rze czy po spo li tej Pol -
skiej d³u go trwa ³oœæ pro ce su kon ser wa cji za byt ko we go po mni ka wy ni ka za ró wno z obo -
wi¹ zu j¹ cych pro ce dur prze tar go wych, jak i spe cy fi ki pro wa dze nia prac kon ser wa tor -
skich. Na przy go to wa nie pe³ nej do ku men ta cji w spra wie wy koñ cze nia ze wnê trz nej czê -
œci me ta lo wej obe lis ku prze wi dzia no okres zi mo wy, w któ rym ¿a dne pra ce przy te go
ro dza ju obie k cie nie po win ny byæ wy ko ny wa ne. Wo bec po wy ¿ sze go, po mnik zo sta³ za -
bez pie czo ny i os ³o niê ty fo li¹, co is tot nie mo ¿e ne ga ty wnie wp³y waæ na wy gl¹d Pla cu Li -
tew skie go, je dnak ¿e sy tua cjê ta k¹ na le ¿y trak to waæ ja ko prze jœcio w¹. Pra ce
kon ser wa tor skie przy oma wia nym po mni ku zo sta n¹ pod jê te we wczes nych mie si¹ cach 
wio sen nych. Na le ¿y te¿ wy jaœ niæ, i¿ roz wa ¿a ny by³ pro jekt de mon ta ¿u obe lis ku i pro -
wa dze nie prac kon ser wa tor skich w pra co wni kon ser wa tor skiej, je dnak ¿e wa riant ten
zo sta³ od rzu co ny przez fa chow ców ja ko nie ko rzy stny dla obie k tu.

W od nie sie niu do oce ny za war tej w oœ wiad cze niu z³o ¿o nym przez Pa na Ry szar da
Ben de ra se na to ra Rze czy po spo li tej Pol skiej, w spra wie in er cji w³adz miej skich i wo je -
wó dz kich przy re a li za cji prac kon ser wa tor skich oma wia ne go po mni ka prag nê po nad to 
wy jaœ niæ, i¿ ze wzglê du na ran gê po mni ka, Lu bel ski Wo je wó dz ki Kon ser wa tor Za byt -
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ków wie lo kro t nie wska zy wa³ na po trze bê za cho wa nia je go do mi nu j¹ cej ro li na Pla cu Li -
tew skim ja ko g³ó wne go ak cen tu ide owego i hi sto ry cz ne go oraz na ko nie cz noœæ
pod jê cia przy nim prac remontowo-konserwatorskich. Nie traf ne jest wo bec po wy ¿ sze -
go twier dze nie o bra ku zro zu mie nia dla ro li te go za byt ku dla mia sta Lub li na.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Pod se kre tarz Sta nu
To masz Mer ta
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Ben de ra
i in nych se na to rów

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

Pa nie Mi ni strze!
W dniu 29 gru dnia 2008 r. ko mi tet do prze pro wa dze nia zbiór ki pub li cz nej 

dla sfi nan so wa nia pra cy ba daw czej po le ga j¹ cej na re a li zo wa niu ot wo ru ba -
daw cze go w ce lu po szu ki wa nia i roz poz na wa nia z³o ¿a wód geo ter mal nych
na te re nie mia sta To ru nia otrzy ma³ de cyz jê nr 173/2008, wy da n¹ 19 gru dnia
2008 r., od ma wia j¹ c¹ Fun da cji Lux Ve ri ta tis udzie le nia po zwo le nia na
prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej (z ta kim wnios kiem 12 wrzeœ nia 2008 r.
ko mi tet zwró ci³ siê do Pa na Mi ni stra). 

W uza sa dnie niu od mo wy po mi n¹³ Pan Mi n i s ter is to tê wnios ku, mia no wi -
cie fakt, ¿e ba da nia geo ter mal ne i po wsta ³a na ich pod sta wie do ku men ta cja
na u ko wo -ba daw cza, usta la j¹ ca za so by wód geo ter mal nych, s¹ nie zwyk le
cen ne i po trzeb ne go spo dar ce ener ge ty cz nej kra ju. Po szu ki wa nie czy stej
ener gii po cho dz¹ cej z od na wial nych Ÿró de³ znaj du je ró w nie¿ pe³ ne spo ³e cz ne
uza sa dnie nie.

Bu dzi zdzi wie nie, ¿e w de cyz ji o od mo wie Pan Mi n i s ter zmie ni³ treœæ
wnios ku ko mi te tu, któ re go wy ³¹ cz nym ce lem by ³o sfi nan so wa nie prac ba -
daw czych, i usta li³ cel nie sfor mu ³o wa ny przez ko mi tet, to jest sfi nan so wa -
nie ot wo ru geo ter mal ne go To ruñ TG -1. Po nad to cz³on ko wie ko mi te tu po czu li
siê ura ¿e ni stwier dze niem, ¿e za swo j¹ pra cê bê d¹ po bie raæ wy na gro dze -
nie. Tym cza sem ich pra ca ma cha rak ter spo ³e cz ny. Nie jest ró w nie¿ pra w d¹, 
¿e nie mo¿ na by roz li czyæ ko mi te tu ze zbiór ki, po nie wa¿ we wnios ku przed -
sta wio no spo sób jej prze pro wa dze nia, za dek la ro wa no za ³o ¿e nie od rêb ne go
kon ta na ten cel, wy zna czo no oso by od po wie dzial ne za zbiór kê. Wszy s t ko
po to, by mo¿ na by ³o su mien nie roz li czyæ wy dat ko wa ne pie ni¹ dze. Po nie -
wa¿ ce lem Fun da cji Lux Ve ri ta tis, okreœ lo nym w sta tu cie, jest m.in. wspie ra -
nie dzia ³al no œci Ko œcio ³a Ka to lic kie go, pro mo wa nie war to œci pa trio ty cz nych
i na ro do wych, pro wa dze nie ba dañ na u ko wych itd., to ró w nie¿ mi ja siê
z pra w d¹ za rzut Pa na Mi ni stra, ¿e pie ni¹ dze ze zbiór ki mog ³y by zo staæ wy -
ko rzy sta ne na in ny cel.

Pa nie Mi ni strze! Wnio sek o prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej dla sfi -
nan so wa nia wy mie nio nych prac ba daw czych by³ by nie po trzeb ny, gdy by
Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej nie wy po -
wie dzia³ Fun da cji Lux Ve ri ta tis umo wy na do fi nan so wa nie kwo t¹ 27 mi lio -
nów z³ prac zwi¹ za nych z po szu ki wa niem i roz poz na niem z³ó¿ wód
geo ter mal nych. To w³a œ nie ta de cyz ja prze kreœ li ³a wszel kie wcze œ niej sze
usta le nia i, jak œmie my s¹ dziæ, mia ³a do pro wa dziæ do te go, aby do po wsze chnej 
œwia do mo œci Po la ków nie do tar³ fakt, ¿e nasz kraj po sia da bo ga te z³o ¿a
geo ter mal ne. Czy nie dla te go tak d³u go zwle ka no z wy ra ¿e niem zgo dy na
zbiór kê, ¿e li czo no, i¿ to spo ³e cz ne przed siêw ziê cie upa dnie z bra ku pie niê -
dzy? Tyl ko w ten spo sób mo¿ na oce niæ dzia ³a nia w³adz: naj pierw ode -
branie przy s³u gu j¹ cych na pra ce ba daw cze œrod ków, a na stê p nie, po
trzech mie si¹ cach zw³o ki, kie dy fun da cja po nios ³a ju¿ ogrom ne ko sz ty
zwi¹ za ne z od wier ta mi, nie wy ra ¿e nie zgo dy na to, by chêt ni Po la cy po kry li 
ko sz ty tych ba dañ. 

Trud no zro zu mieæ, dla cze go pró bu je siê za blo ko waæ przed siêw ziê cie, na 
któ re w kra jach Unii Eu ro pej skiej do sta je siê wie lo mi lio no we do ta cje! To
w³a œ nie oœ ro dek to ruñ ski, sku pio ny wo kó³ Ra dia Ma ry ja, po de jmu je ze
wszech miar ocze ki wa ne dzia ³a nia, któ re ofi cjal nie za le ca Unia Eu ro pej ska,
zwi¹ za ne z ko rzy sta niem w dzie dzi nie ener ge ty ki z bo gactw na tu ral nych,
z od na wial nych Ÿró de³ ener gii. Pol ska po sia da ogrom ne mo¿ li wo œci w tej
dzie dzi nie. Udo wo dni li to zna ni spe cja li œci i na u kow cy, któ rzy wska za li is t -
nie nie w oko li cach To ru nia ogrom nych z³ó¿ wód geo ter mal nych. Dziê ki Ra -
diu Ma ry ja ten fakt do tar³ do ca ³e go spo ³e czeñ stwa. Czy¿ by od mo wa
prze pro wa dze nia zbiór ki pub li cz nej oz na cza ³a, ¿e rz¹d Plat for my Oby wa tel -
skiej i Pol skie go Stron ni ctwa Lu do we go nie chce roz wo ju geo ter mii w Pol -
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sce? Ne ga ty wna po sta wa rz¹ du wo bec roz wo ju geo ter mii bê dzie nas dro go
ko szto waæ, sko ro do 2010 r. zo bo wi¹ za liœ my siê po zy s kaæ w ogól nym bi lan -
sie ener ge ty cz nym 7,5% ener gii z od na wial nych Ÿró de³. 

W na szej oce nie de cyz ja prze kreœ la j¹ ca mo¿ li woœæ roz wo ju prac nad od -
na wial ny mi Ÿród ³a mi ener gii ma cha rak ter wy bit nie po li ty cz ny, wy mie rzo ny 
prze ciw ko Fun da cji Lux Ve ri ta tis i jest sprze cz na z in te re sem go spo dar czym
Pol ski oraz prze kreœ la mo¿ li woœæ wy pe³ nie nia przy jê tych przez nas zo bo -
wi¹ zañ.

Do tych cza so we od wier ty po twier dzi ³y, ¿e w oko li cach To ru nia s¹ bo ga te
z³o ¿a go r¹ cych wód. Dla te go zwra ca my siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o zmia -
nê nie zwyk le krzyw dz¹ cej i nieznaj du j¹ cej me ry to ry cz ne go uza sa dnie nia
szkod li wej de cyz ji o od mo wie zgo dy na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej
dla sfi nan so wa nia prac ba daw czych w ce lu po szu ki wa nia i roz poz na wa nia
z³ó¿ wód geo ter mal nych na te re nie mia sta To ru nia.

Z po wa ¿a niem

Od po wiedŸ

War sza wa, 5 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 sty cz nia 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-1263/09)

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na Ry szar da Ben de ra
wspól nie z in ny mi se na to ra mi pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia
2009 ro ku w spra wie prze pro wa dze nia zbiór ki pub li cz nej dla sfi nan so wa nia pra cy ba -
daw czej po le ga j¹ cej na re a li zo wa niu ot wo ru ba daw cze go w ce lu po szu ki wa nia i roz -
poz na wa nia z³o ¿a wód geo ter mal nych na te re nie mia sta To ru nia, up rzej mie
przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Kwe stiê zwi¹ za n¹ z wy da wa niem po zwo leñ na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej
re gu lu j¹ prze pi sy usta wy z dnia 15 mar ca 1933 ro ku o zbiór kach pub li cz nych (Dz. U.
Nr 22, poz. 162 z póŸn. zm.) oraz roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad -
mi ni stra cji z dnia 6 li s to pa da 2003 ro ku w spra wie spo so bów prze pro wa dza nia zbió -
rek pub li cz nych oraz za kre su kon tro li nad ty mi zbiór ka mi (Dz. U. Nr 199, poz. 1947
z póŸn. zm.).
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Ry szard Ben der
Ta de usz Gru sz ka
Wal de mar Kras ka
Zdzi s³aw Pu pa
Piotr Ka le ta
Hen ryk Gór ski
Ka zi mierz Ja wor ski
Nor bert Kraj czy
Grze gorz Woj cie chow ski
W³a dy s³aw Or tyl
Bro ni s³aw Kor fan ty
Boh dan Pa sz kow ski
W³a dy s³aw Daj czak
Krzy sztof Maj kow ski
Sta ni s³aw Za j¹c

Sta ni s³aw Kar czew ski
Ma ciej Kli ma
Czes ³aw Ry sz ka
Grze gorz Ba naœ
Wi told Id czak
S³a wo mir Sa dow ski
Ja ni na Fet liñ ska
Ka zi mierz Wiatr
Je rzy Chró œci kow ski
Woj ciech Skur kie wicz
Zbi gniew Ci choñ
Prze mys ³aw B³a sz czyk
Jan Do brzyñ ski
Adam Mas sal ski
Zbi gniew Ro ma szew ski



Sto so wnie do art. 1 usta wy o zbiór kach pub li cz nych po zwo le nia na or ga ni za cjê
zbiór ki pub li cz nej udzie la siê na re a li za cjê „z gó ry okreœ lo ne go ce lu”, zgo d ne go ze sta -
tu tem or ga ni za cji b¹dŸ ak tem or ga ni za cyj nym ko mi te tu, mo¿ li we go do zrea li zo wa nia
w trak cie trwa nia zbiór ki pub li cz nej lub bez po œre dnio po jej za koñ cze niu.

Z uwa gi na prze pi sy usta wy o zbiór kach pub li cz nych, po stê po wa nie w spra wie
udzie le nia po zwo le nia zmie rza w szcze gól no œci do usta le nia, czy cel pla no wa nej zbiór ki 
pub li cz nej spe³ nia wy mo gi okreœ lo ne w art. 3 przed mio to wej usta wy, tj. czy ze sta no -
wis ka in te re su pub li cz ne go jest to cel go d ny po par cia. Do daæ na le ¿y, ¿e za ta kie ce le
uwa ¿a siê ce le o cha rak te rze re li gij nym, pañ stwo wym, oœ wia to wym, zdro wot nym,
kulturalno-spo³ecznym i spo³eczno-opie kuñ czym.

Za zna czyæ na le ¿y tak ¿e, i¿ sto so wnie do wy k³a dni obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra -
wa, opar tej na orze cz ni ctwie s¹ dów, na tle prze pi sów o zbiór kach w spra wie do ty cz¹ cej
po zwo le nia na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej in te res spo ³e cz ny po le ga na stwo -
rze niu pe w no œci ka ¿ de mu ano ni mo we mu ad re sa to wi, i¿ je go œrod ki prze ka za ne na
wska za ny cel is tot nie na ten cel zo sta n¹ zu ¿y t ko wa ne, jak ró w nie¿ na wia ry go dno œci
osób prze pro wa dza j¹ cych zbiór ki o cha rak te rze pub li cz nym – ja ko przy k³ad wska zaæ
mo¿ na wy rok Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 26 mar ca
2004 ro ku (sygn. II SA 3657/03) oraz z dnia 23 wrzeœ nia 2005 ro ku (sygn. IV SA/Wa
671/05). St¹d po stê po wa nie w spra wie udzie le nia po zwo le nia na prze pro wa dze nie
zbiór ki pub li cz nej nie ogra ni cza siê do czyn no œci for mal nych, po le ga j¹ cych na we ry fi -
ka cji kom plet no œci z³o ¿o ne go wnios ku, ale ró w nie¿ na szcze gó ³o wej ana li zie pro jek to -
wa nych dzia ³añ pod k¹ tem zba da nia, czy wnios ko daw ca da je rê ko jmiê pra wid ³o wej or -
ga ni za cji, prze pro wa dze nia i roz li cze nia œrod ków po cho dz¹ cych z ofiar no œci pub li cz nej.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, jak ró w nie¿ przy to czo n¹ wy k³a dniê po jê cia in te re su
spo ³e cz ne go w kon tek œ cie prze pi sów o zbiór kach pub li cz nych za u wa ¿yæ na le ¿y,
i¿ wnio sek Ko mi te tu do prze pro wa dze nia zbiór ki pub li cz nej dla sfi nan so wa nia ot wo ru
geo ter mal ne go To ruñ TG-1 z sie dzi b¹ w To ru niu nie za wie ra³ wszy s t kich ele men tów
nie zbê d nych do je go roz poz na nia, za tem zwró co no siê do stro ny z pro œb¹ o je go uzu -
pe³ nie nie.

W wy ni ku dwu kro t nej wy mia ny ko re spon den cji do ty cz¹ cej uzu pe³ nie nia wnios ku,
Stro na po in for mo wa ³a o pod trzy ma niu je go tre œci w pier wot nym kszta³ cie (osta nie pis -
mo Ko mi te tu w spra wie wp³y nê ³o dnia 13 li s to pa da 2008 ro ku). Wska zaæ na le ¿y, i¿
w¹t pli wo œci or ga nu do ty czy ³y na stê pu j¹ cych fak tów:

– ze brane pod czas zbiór ki pub li cz nej œrod ki zo sta ³y by prze zna czo ne na pro wa dze nie
przez przed siê bior cê – Fun da cjê Lux Ve ri ta tis z sie dzi b¹ w War sza wie dzia ³al no œci
go spo dar czej. Tak okreœ lo ny cel zbiór ki nie móg³ byæ za ak cep to wa ny ja ko go d ny
po par cia ze sta no wis ka in te re su pub li cz ne go w kon tek œ cie prze pi sów art. 3 usta --
wy o zbiór kach pub li cz nych,

– zbiór ka pub li cz na mia ³a by zo staæ prze pro wa dzo na w ce lu zgro ma dze nia fun du szy
na rzecz pod mio tu trze cie go, tj. Fun da cji Lux Ve ri ta tis, co po da je w w¹t pli woœæ
spo sób roz li cze nia ak cji oraz mo¿ li woœæ kon tro li ze branych i wy dat ko wa nych bez --
po œre dnio na cel zbiór ki œrod ków,

– wska za no na kil ka al ter na ty wnych ce lów zbiór ki pub li cz nej, wy mie nia j¹c re a li za --
cjê prac ba daw czych po le ga j¹ cych na wy ko na niu ot wo ru dla po szu ki wa nia i roz --
poz na nia z³o ¿a wód ter mal nych na te re nie mia sta To ruñ oraz ewen tual n¹ re a li za --
cjê ce lów od mien nych – bu do wê Œwi¹ ty ni Vo tum Wdziê cz no œci za Ja na Paw ³a II
lub in ne ce le re li gij ne Fun da cji Lux Ve ri ta tis,

– wy ka za ny we wnios ku koszt ob s³u gi finansowo-ksiêgowej oraz spo rz¹ dze nia spra --
wo zda nia ja ko koszt zbiór ki pub li cz nej jest sprze cz ny z pra wem.

Wo bec nie u zu pe³ nie nia wnios ku w wy ma ga nym za kre sie, ko nie cz ne by ³o pod jê cie
dal szych czyn no œci w kie run ku wy jaœ nie nia i spre cy zo wa nia ce lu, ko sz tów i spo so bu
roz li cze nia zbiór ki pub li cz nej. W zwi¹z ku z trwa j¹ cym po stê po wa niem wy jaœ nia j¹ cym,
w dniu 21 li s to pa da 2008 ro ku wy da no po sta no wie nie o nie za ³at wie niu spra wy w ter -
mi nie okreœ lo nym w art. 35 § 3 Ko dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go i wy zna czo -
no no wy ter min jej za ³at wie nia, tj. do dnia 20 gru dnia 2008 ro ku. De cyz jê osta te cz n¹
wy da no w dniu 19 gru dnia 2008 ro ku.
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Pod kreœ le nia wy ma ga, i¿ po stê po wa nia w spra wach o udzie le nie po zwo le nia na
prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej pro wa dzo ne s¹ zgo d nie z za sa da mi i ter mi na mi
wy ni ka j¹ cy mi z usta wy – Ko deks po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.

Sto so wnie do art. 28 Ko deks po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, pra wid ³o wo oce nio -
no le gi ty ma cjê Ko mi te tu do wy stê po wa nia w spra wie. Ca ³y ma te ria³ do wo do wy zo sta³
ze brany i roz pa trzo ny w spo sób wy czer pu j¹ cy na pod sta wie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów 
pra wa z za kre su zbió rek pub li cz nych, z uw zglê dnie niem wy pra co wa nej li nii orze cz ni -
czej Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go i Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go
w War sza wie (vi de: art. 77 i art. 80 Kpa). Wy da j¹c de cyz jê ma j¹ c¹ cha rak ter uz na nia
ad mi ni stra cyj ne go or gan nie prze kro czy³ gra nic te go uz na nia.

Od no sz¹c po wy ¿ sze do pod no szo nych przez Pa nów Se na to rów za rzu tów za u wa ¿yæ
na le ¿y, i¿ nie znaj du j¹ one uza sa dnie nia w ze branym ma te ria le do wo do wym.

Po nad to, up rzej mie in for mu jê, i¿ dnia 14 sty cz nia 2009 ro ku do Mi ni ster stwa
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji wp³y n¹³ wnio sek Ko mi te tu do prze pro wa dze nia
zbiór ki pub li cz nej dla sfi nan so wa nia ot wo ru geo ter mal ne go To ruñ TG-1 o po no w ne
roz pa trze nie spra wy za koñ czo nej de cyz j¹ Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra -
cji Nr 173/2008 z dnia 19 gru dnia 2008 ro ku w przed mio cie od mo wy udzie le nia po -
zwo le nia na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej.

W uza sa dnie niu przed mio to we go wnios ku za rzu co no or ga no wi na ru sze nie prze pi -
sów po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go oraz prze pi sów pra wa ma te rial ne go, uz na j¹c i¿
wy da na de cyz ja jest bez pra w na. Wska za no m.in., i¿ cel zbiór ki pub li cz nej jest nie w¹t -
pli wie ze wszech miar go d ny po par cia z pun ktu wi dze nia in te re su pub li cz ne go ze
wzglê du na ko rzy œci eko lo gi cz ne i mo¿ li woœæ re duk cji emi sji ga zów ciep lar nia nych, do
cze go Pol ska jest zo bo wi¹ za na na mo cy tzw. pa kie tu kli ma ty cz ne go UE, na to miast ko -
nie cz noœæ po zy s ka nia fun du szy w dro dze zbiór ki pub li cz nej wy ni ka z bra ku wspar cia
pro jek tu ze stro ny pañ stwa. Za u wa ¿o no po nad to, i¿ re a li za cja prac przez wia ry go dne -
go przed siê bior cê na pod sta wie kon ce sji Mi ni stra Œro do wis ka jest gwa ran cj¹ pra wid ³o -
wej re a li za cji przed siêw ziê cia, a po zy s ki wa nie œrod ków na ra chu nek ban ko wy
za pe wnia prze jrzy stoœæ prze p³y wów fi nan so wych. Zda niem wnios ko daw cy, wy da nie
de cyz ji od mo wnej na ru szy ³o te¿ za sa dy wol no œci i ró wno œci oby wa te li wo bec pra wa
z uwa gi na udzie la nie po zwo leñ na or ga ni za cjê zbió rek pub li cz nych in nym pod mio tom.

Spra wa jest roz pa try wa na po no w nie, sto so wnie do wnios ku stro ny.
W od po wie dzi na za war te w piœ mie twier dze nie Pa nów Se na to rów, i¿ przed mio to wy

wnio sek o prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej na rzecz prac ba daw czych zwi¹ za nych
z po szu ki wa niem i roz poz na niem z³ó¿ wód geo ter mal nych by³ ko nie cz ny wo bec de cyz ji
Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej o co f niê ciu do ta cji
przy zna nej na ten cel, up rzej mie in for mu jê, i¿ oce na te go fak tu nie znaj du je siê w kom -
pe ten cjach Mi ni ster stwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, po do b nie jak zo bo -
wi¹ za nia pañ stwa w za kre sie po li ty ki ener ge ty cz nej kra ju oraz oce na is t nie nia
i za sob no œci Ÿró de³ geo ter mal nych na te re nie To ru nia.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia zwra cam siê je dno czeœ nie z up rzej m¹ pro œb¹
o prze ka za nie tre œci przed mio to wej od po wie dzi po zo sta ³ym Par la men ta rzy stom, któ rzy 
pod pi sa li wy st¹ pie nie.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Jó ze fa Ber gie ra

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Up rzej mie in for mu jê, ¿e Wy ¿ sza Szko ³a Hu ma ni sty cz no -Eko no mi cz na

w £o dzi kszta³ ci stu den tów w kil ku dzie siê ciu miej sco wo œciach Pol ski, co wy -
wo ³u je li cz ne py ta nia od stu den tów, ro dzi ców i lo kal nych sa mo rz¹ dów. Te go
ty pu py ta nia na p³y wa j¹ tak ¿e do mo je go biu ra se na tor skie go w che³ mskim
okrê gu wy bor czym i do ty cz¹ fun kcjo no wa nia tej uczel ni w Che³ mie i Miê dzy -
rze cu Pod las kim.

Up rzej mie pro szê pa ni¹ mi n i s ter o informacjê do ty cz¹ c¹ mo¿ li wo œci
kszta³ ce nia stu den tów Wy ¿ szej Szko ³y Hu ma ni sty cz no -Eko no mi cz nej w £o -
dzi w miej sco wo œciach Che³m i Miê dzy rzec Pod las ki.

Z po wa ¿a niem
Jó zef Ber gier

Od po wiedŸ

War sza wa, 6 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Jó ze fa Ber gie ra w dniu

15 sty cz nia 2009 r. (BPS/DSK-043-1264/09), up rzej mie in for mu jê, ¿e Wy ¿ sza Szko ³a
Humanistyczno-Ekonomiczna z sie dzi b¹ w £o dzi jest up ra wnio na do pro wa dze nia stu -
diów II stop nia na kie run kach: „za rz¹ dza nie”, „in for ma ty ka”, „pe da go gi ka”, „gra fi ka”,
„fi lo lo gia pol ska”, „fi lo lo gia” w spe cjal no œciach: an gli sty ka, ger ma ni sty ka, „po li to lo gia”
oraz stu diów I stop nia na kie run kach: „dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo ³e cz na”,
„pie lêg niar stwo”, „kul tu roz naw stwo”, „trans port”, „re a li za cja ob ra zu fil mo we go, te le wi -
zyj ne go” i „fo to gra fia”.

Po za sie dzi b¹, uczel nia zgo d nie z de cyz ja mi Mi ni stra, po sia da up ra wnie nia do pro -
wa dze nia kszta³ ce nia w na stê pu j¹ cych wy dzia ³ach za miej sco wych:

· w Ko ni nie – stu dia I stop nia na kie run ku „za rz¹ dza nie”,

· w Byd go sz czy – stu dia I stop nia na kie run ku „kul tu roz naw stwo”,

· w Wo dzi s³a wiu Œl¹s kim – stu dia I stop nia na kie run ku „pe da go gi ka”,

· w Gdañ sku – stu dia I stop nia na kie run ku „so cjo lo gia”,

· w By to miu – stu dia I stop nia na kie run ku „fi lo lo gia pol ska”,

· w War sza wie – stu dia I stop nia na kie run ku „pie lêg niar stwo”.
Wy jaœ niam, ¿e art. 85 usta wy z dnia 27 lip ca 2005 r. – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ -

szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.), re gu lu je spo sób i for mê pro wa dze nia
przez uczel nie dzia ³al no œci dy dak ty cz nej po za swo j¹ sie dzi b¹. Zgo d nie z ust. 1 te go
prze pi su, uczel nia mo ¿e ut wo rzyæ po za swo j¹ sie dzi b¹ za miej sco w¹ je dno stkê or ga ni -
za cyj n¹ w for mie:

1) pod sta wo wej je dno stki or ga ni za cyj nej uczel ni;
2) fi lii, w któ rej sk³ad wcho dz¹ co naj mniej dwie pod sta wo we je dno stki or ga ni za cyj ne 

uczel ni;
3) za miej sco we go oœ rod ka dy dak ty cz ne go, w któ rym pod sta wo wa je dno stka or ga ni --

za cyj na uczel ni, po sia da j¹ ca up ra wnie nie do na da wa nia stop nia na u ko we go do --
kto ra, a za zgo d¹ mi ni stra w³a œci we go do spraw szkol ni ctwa wy ¿ sze go wy da n¹ po
za siêg niê ciu opi nii Pañ stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej – tak ¿e je dno stka po sia da --

25. posiedzenie Senatu w dniu 15 stycznia 2009 r. 23



j¹ ca up ra wnie nie do pro wa dze nia stu diów dru gie go stop nia al bo je dno li tych stu --
diów ma gi ster skich, re a li zu je dwie trze cie za jêæ dy dak ty cz nych w ra mach pro wa --
dzo nych stu diów pier wsze go stop nia, je ¿e li spe³ nio ne s¹ wy ma ga nia kad ro we
okreœ lo ne na pod sta wie art. 9 pkt 5 lit. b. Ut wo rze nie za miej sco wej je dno stki or ga --
ni za cyj nej sto so wnie do art. 62 ust. 1 pkt 6 usta wy (z za strze ¿e niem art. 85 ust. 1
pkt 3), na stê pu je na mo cy uchwa ³y w³a œci we go or ga nu uczel ni – se na tu. Na pod --
sta wie art. 35 ust. 3 pkt 3 usta wy, re ktor uczel ni zo bo wi¹ za ny jest prze ka zaæ mi ni --
stro wi w³a œci we mu do spraw szkol ni ctwa wy ¿ sze go, w ter mi nie mie si¹ ca od pod jê --
cia, uchwa ³y w³a œci wych or ga nów uczel ni w spra wie ut wo rze nia za miej sco wej
je dno stki or ga ni za cyj nej wraz z in for ma cja mi o ba zie ma te rial nej oraz ob sa dzie
kad ro wej tej je dno stki. Na da nie up ra wnieñ do pro wa dze nia kszta³ ce nia w tak
ut wo rzo nej za miej sco wej je dno stce or ga ni za cyj nej na stê pu je na mo cy de cyz ji ad mi --
ni stra cyj nej Mi ni stra Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go wy da nej na pod sta wie art. 11
ust. 1 ustawy, po za siêg niê ciu opi nii Pañ stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej.

Po nad to, sto so wnie do art. 85 ust. 5, uczel nia mo ¿e ró w nie¿ w ra mach za miej sco -
wej je dno stki or ga ni za cyj nej pro wa dziæ kszta³ ce nie za gra ni c¹. Ut wo rze nie ta kiej
je dno stki wy ma ga je dnak zgo dy mi ni stra w³a œci we go do spraw za gra ni cz nych i mi ni -
stra w³a œci we go do spraw szkol ni ctwa wy ¿ sze go.

Prag nê po in for mo waæ, ¿e w œwiet le ww. prze pi sów Wy ¿ sza Szko ³a Humanistyczno-
-Ekonomiczna z sie dzi b¹ w £o dzi nie po sia da up ra wnieñ do pro wa dze nia kszta³ ce nia
w Che³ mie i Miê dzy rze czu Pod las kim. Re ktor uczel ni nie przed sta wi³ in for ma cji
o ut wo rze niu przez se nat za miej sco wych wy dzia ³ów w ww. mia stach, po nad to do tej
po ry nie wy st¹ pi³ do Mi ni ster stwa z wnios ka mi o na da nie im sto so wnie do art. 11 ust. 1 
up ra wnieñ do pro wa dze nia kszta³ ce nia.

W zwi¹z ku z na p³y wa j¹ cy mi do Mi ni ster stwa in for ma cja mi o pro wa dze niu przez ww.
uczel niê stu diów po za swo j¹ sie dzi b¹ bez wy ma ga ne go pra wem po zwo le nia, za ró wno na te -
re nie ca ³ej Pol ski, jak i po za jej gra ni ca mi, Mi ni ster stwo wie lo kro t nie wy stê po wa ³o do w³adz
uczel ni z pro œb¹ o udzie le nie wy jaœ nieñ w przed mio to wej spra wie, in for mu j¹c, ¿e te go ty pu
dzia ³a nia uczel ni s¹ sprze cz ne z obe c nie obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi pra w ny mi. Uczel -
nia w wy jaœ nie niach za pe wnia, ¿e w ¿a den spo sób nie na ru sza prze pi sów, gdy¿ po za sie -
dzi b¹ uczel ni pro wa dzi je dy nie dzia ³al noœæ promocyjno-rekrutacyjn¹ oraz or ga ni za cyj n¹ 
w ra mach tzw. pun któw informacyjno-rekrutacyjnych, za jmu j¹ cych siê je dy nie po zy s ki -
wa niem no wych kan dy da tów na stu dia oraz udzie la niem in for ma cji na te mat uczel ni.

Wy jaœ niam, ¿e zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 27 lip ca 2007 r. – Pra wo o szkol -
ni ctwie wy ¿ szym, w przy pad ku stwier dze nia, ¿e uczel nia ut wo rzy ³a je dno stkê za miej -
sco w¹ nie zgo d nie z prze pi sa mi usta wy, mi n i s ter w³a œci wy do spraw szkol ni ctwa
wy ¿ sze go na ka zu je lik wi da cjê tej je dno stki. Je ¿e li za ³o ¿y ciel uczel ni nie pub li cz nej nie
przy st¹ pi we w³a œci wym cza sie do jej lik wi da cji, mi n i s ter w³a œci wy do spraw szkol ni ctwa
wy ¿ sze go po wo ³u je lik wi da to ra oraz wy zna cza ter min za koñ cze nia lik wi da cji. Sto so wnie
na to miast do art. 33 ust. 1 ww. usta wy, mi n i s ter w³a œci wy do spraw szkol ni ctwa wy ¿ sze -
go spra wu je nad zór nad zgo d no œci¹ dzia ³añ uczel ni z prze pi sa mi pra wa i sta tu tem oraz
z tre œci¹ udzie lo ne go po zwo le nia na ut wo rze nie uczel ni nie pub li cz nej, a tak ¿e pra wid ³o -
wo œci¹ wy dat ko wa nia œrod ków pub li cz nych. Mi n i s ter w³a œci wy do spraw szkol ni ctwa
wy ¿ sze go mo ¿e ¿¹ daæ in for ma cji i wy jaœ nieñ od or ga nów uczel ni oraz za ³o ¿y cie la uczel -
ni nie pub li cz nej, a tak ¿e do ko ny waæ kon tro li dzia ³al no œci uczel ni.

Po nad to prag nê za pe wniæ Pa na Mar sza³ ka, ¿e wszel kie in for ma cje na te mat pro wa dze -
nia przez Wy ¿ sz¹ Szko ³ê Humanistyczno-Ekonomiczn¹ w £o dzi dzia ³al no œci dy dak ty cz nej
po za sie dzi b¹ uczel ni bez wy ma ga ne go pra wem po zwo le nia s¹ szcze gó ³o wo ana li zo wa ne.
Mi ni ster stwo wspó³ pra cu je ró w nie¿ z or ga na mi œci ga nia. Na le ¿y je dnak pod kreœ liæ, ¿e
spra wa jest nie zwyk le trud na ze wzglê du na obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra w ne.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

z up. MINISTRA
Pod se kre tarz Sta nu
prof. Gra ¿y na Prawelska-Skrzypek
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Oœ wiad cze nie se n a tor Kry sty ny Bo che nek

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Jak po in for mo wa³ mnie dy rek tor Re gio nal ne go Cen trum Krwio daw stwa

i Krwio le cz ni ctwa w Ka to wi cach, pan Sta ni s³aw Dy l¹g, cen trum, któ rym za -
rz¹ dza, po bie ra ro cz nie pra wie 45 ty siê cy l krwi i za o pa tru je sto dwa dzie œcia
piêæ szpi ta li re gio nu œl¹s kie go w nie zbê d ne jej sk³a dni ki. Zna cz ny udzia³
w ho no ro wym daw stwie krwi ma j¹ gór ni cy, któ rzy sta no wi¹ naj li cz niej sz¹ –
bo oko ³o 15% – gru pê za wo do w¹ wœród krwio daw ców. Zwi¹ za ne jest to ze
œwia do mo œci¹ gór ni ków wy ni ka j¹ c¹ z ich nie zwyk le ciê¿ kiej i pe³ nej za gro -
¿eñ pra cy. Is t nie j¹ ce prze pi sy eme ry tal ne po wo du j¹, ¿e gór ni cy od da j¹ cy
krew, a chc¹ cy przejœæ na eme ry tu rê gór ni cz¹, po mi mo ¿e ma j¹ za to pe³ no -
p³at ny uspra wied li wio ny dzieñ nie o be c no œci w pra cy, mu sz¹ te wszy s t kie
dni od pra co wy waæ.

Sto so wa nie te go prze pi su w prak ty ce spo wo du je spa dek ilo œci po bie ra nej 
krwi w re gio nie, gdzie jest za trud nio nych naj wiê cej w Pol sce gór ni ków, a za -
gro ¿e nie wy pad ko we w gór ni ctwie jest wy so kie.

Up rzej mie pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o udzie le nie od po wie dzi na py ta nie, czy
is t nie je mo¿ li woœæ za li cza nia dni, w któ rych gór ni cy od da wa li krew, do okre -
su pra cy gór ni czej.

Dy rek tor Dy l¹g po in for mo wa³ mnie, ¿e w myœl obo wi¹ zu j¹ cych prze pi -
sów na przy k³ad ma szy ni œci nie s¹ zo bo wi¹ za ni do od pra co wa nia dni, w cza -
sie któ rych od da wa li krew.

Zmia na obo wi¹ zu j¹ ce go prze pi su i za li cza nie gór ni kom do okre su pra cy
gór ni czej dni po œwiê co nych na ofia ro wa nie swo jej krwi in nym mog ³o by spo -
wo do waæ wzrost li cz by gór ni ków od da j¹ cych krew.

Z wy ra za mi sza cun ku
Kry sty na Bo che nek

Od po wiedŸ

War sza wa, 20 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 20 sty cz nia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-1265/09,

przy któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se n a tor Kry sty nê Bo che nek
na 25. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 r. w spra wie uz na nia dni wol nych
z ty tu ³u ho no ro we go krwio daw stwa ja ko pra ca gór ni cza przy usta la niu up ra wnieñ do
eme ry tur gór ni czych, up rzej mie wy jaœ niam co na stê pu je:

Gór ni cy, ja ko je dy na gru pa za wo do wa spoœ ród grup ob jê tych po wsze chnym sy s te -
mem emerytalno-rentowym, za cho wa li szcze gól ne, up rzy wi le jo wa ne za sa dy prze cho -
dze nia na eme ry tu rê.

Pod czas gdy po wsze chny wiek eme ry tal ny w Pol sce wy no si 60 lat w przy pad ku ko -
biet i 65 lat w przy pad ku mê¿ czyzn, gór ni cy mo g¹ prze cho dziæ na eme ry tu rê w wie ku
50 lub 55 lat, a w nie któ rych przy pad kach bez wzglê du na wiek.
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Gór ni cza eme ry tu ra po osi¹g niê ciu 50 lat przy s³u gu je gór ni ko wi, któ ry ma 20-letni
sta¿ pra cy w przy pad ku ko biet i 25-let ni sta¿ pra cy w przy pad ku mê¿ czyzn, w tym co
naj mniej 15 lat pra cy gór ni czej.

W przy pad ku po sia da nia kró t sze go sta ¿u pra cy gór ni czej (co naj mniej 10 lat), przy
spe³ nie niu po zo sta ³ych wa run ków gór ni cza eme ry tu ra przy s³u gu je po osi¹g niê ciu
55 lat.

Pra co wni ko wi, któ ry pra cê gór ni cz¹ wy ko ny wa³ pod zie mi¹ sta le i w pe³ nym wy mia -
rze cza su pra cy przez okres wy no sz¹ cy co naj mniej 25 lat, pra wo do eme ry tu ry przy -
s³u gu je bez wzglê du na wiek.

W prak ty ce oz na cza to, ¿e gór nik mo ¿e przejœæ na eme ry tu rê w wie ku 43 lat.
Przy tak pre fe ren cyj nych za sa dach usta la nia pra wa do eme ry tu ry kry te rium wy ko -

ny wa nia pra cy gór ni czej jest w prze pi sach okreœ lo ne do s³o wnie.
Op rócz fak ty cz nych okre sów wy ko ny wa nia ta kiej pra cy uw zglê dnia siê w tym przy -

pad ku je dy nie okre sy nie zdol no œci do pra cy z ty tu ³u wy pad ku przy pra cy al bo z ty tu ³u
cho ro by za wo do wej, za któ re wy p³a co ne zo sta ³o wy na gro dze nie lub za si ³ek cho ro bo wy
al bo œwiad cze nie re ha bi li ta cyj ne jak ró w nie¿ okre sy cza so we go od de le go wa nia pra co wni -
ków, do za wo do we go po go to wia ra to wni cze go w Cen tral nej Sta cji Ra to wni ctwa Gór ni -
cze go SA w By to miu, w KGHM Pol ska MiedŸ SA Od dzia³ Je dno stka Ra to wni ctwa
Górniczo-Hutniczego w Lu bi nie lub w okrê go wych sta cjach ra to wni ctwa gór ni cze go.
Okre sy te za li cza siê do pra cy gór ni czej w ra zie ich bez po œre dnie go po prze dze nia pra c¹
gór ni cz¹ wy ko ny wa n¹ pod zie mi¹ sta le i w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy, je ¿e li przy pa -
da j¹ w cza sie trwa nia sto sun ku pra cy.

Z po wy ¿ sze go wy ni ka, ¿e okres pra cy gór ni czej jest szcze gól nym ro dza jem sta ¿u
pra cy, od któ re go za le ¿¹ szcze gól ne, pre fe ren cyj ne up ra wnie nia.

Z te go te¿ wzglê du, ana lo gi cz nie, jak w przy pad ku pra cy w szcze gól nych wa run -
kach lub o szcze gól nym cha rak te rze, okres pra cy gór ni czej, co do za sa dy, nie po wi nien
byæ roz sze rza ny o ¿a dne in ne okre sy.

Ma j¹c na wzglê dzie zna cze nie ho no ro we go krwio daw stwa trud no jest je dnak zna -
leŸæ me ry to ry cz ne uza sa dnie nie, aby dzieñ zwol nie nia od pra cy w dniu ho no ro we go od -
da nia krwi, uz naæ za pra cê wy ko ny wa n¹ sta le i w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy pod
zie mi¹.

Roz wa ¿a j¹c tê kwe stiê na le ¿y tak ¿e mieæ na uwa dze pla no wa ny kwar tal ny okres
roz li cze nia cza su pra cy gór ni czej wy ko ny wa nej pod zie mi¹ sta le i w pe³ nym wy mia rze
cza su pra cy, co nie w¹t pli wie wp³y nie na z³a go dze nie pro ble mu nie uw zglê dnia nia
w sta ¿u mie siê cy, w któ rych wy stê pu je wska za ny okres.

Na le ¿y tak ¿e pod kreœ liæ, i¿ pre fe ren cyj ny cha rak ter eme ry tur gór ni czych nie ogra -
ni cza siê wy ³¹ cz nie do wcze œ niej sze go prze cho dze nia na eme ry tu rê, ale i za wie ra za -
cho wa ny do tych cza so wy spo sób usta la nia ich wy so ko œci, w tym przy za sto so wa niu
prze li cz ni ków, a za tem roz wi¹ za nie, z któ rych nie ko rzy sta ogó³ ubez pie czo nych.

Wo bec po wy ¿ sze go nie znaj du jê uza sa dnie nia do po de jmo wa nia dzia ³añ w kie run -
ku roz sze rze nia okre sów uwa ¿a nych ja ko pra ca gór ni cza, a okreœ lo nych prze pi sa mi
usta wy z dnia 17 gru dnia 1998 r. o eme ry tu rach i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ
Spo ³e cz nych.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

MI NI STER
z up. Ja ros ³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Jak po ka za ³y osta t nie wy da rze nia, ener ge ty cz ne uza le¿ nie nie Rze czy po -

spo li tej Pol skiej od ro syj skich do staw ga zu nie sie ze so b¹ po wa¿ ne za gro ¿e -
nie. Nie ste ty, te mat bez pie czeñ stwa ener ge ty cz ne go Pol ski,  by³ upor czy wie
ig no ro wa ny przez obe c ny rz¹d. Bio r¹c pod uwa gê osta t nie wy da rze nia ran gi
miê dzy na ro do wej, nie mo¿ na pod cho dziæ obo jêt nie do te go pro ble mu. Dla te go 
te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce
py ta nia:

Czy zo sta ³y pod jê te ja kie kol wiek kro ki w ce lu unie za le¿ nie nia Rze czy po -
spo li tej Pol skiej od do staw ro syj skie go ga zu, tak aby sy tua cja, któ ra do tknê ³a 
w osta t nim cza sie wiê k szoœæ pañstw eu ro pej skich (od ciê cie od do staw ga zu
w wiê k szym lub mniej szym stop niu) nie po wtó rzy ³a siê w Pol sce?

Czy rz¹d za mie rza kon ty nuo waæ re a li za cjê pla nów za ku pu ga zu z Nor -
we gii? Je ¿e li tak, to ja kie kro ki zo sta ³y ju¿ w tym ce lu pod jê te al bo w naj bli¿ -
szym cza sie zo sta n¹ pod jê te, a je ¿e li nie, to ja ka jest al ter na ty wa dla ga zu
ro syj skie go?

Czy wi dzi Pan mo¿ li wo œci zwiê k sze nia wy do by cia pol skie go ga zu? Na ja -
k¹ ska lê?

Z po wa ¿a niem
Jan Do brzyñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 3 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 21 sty cz nia 2009 r. (BPS/DSK-043-1266/09), przy

któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ja na Do brzyñ skie go przed sta -
wiam po ni¿ sze sta no wis ko w od nie sie niu do po ru szo nych w nim spraw.

Do sta wy ga zu ziem ne go z Fe de ra cji Ro syj skiej do Pol ski re a li zo wa ne s¹ na pod sta -
wie „Po ro zu mie nia miê dzy Rz¹ dem Rze czy po spo li tej Pol skiej a Rz¹ dem Fe de ra cji Ro syj -
skiej o bu do wie sy s te mu ga zo ci¹ gów dla tran zy tu ga zu ro syj skie go przez te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej i do sta wach ga zu ro syj skie go do Rze czy po spo li tej Pol skiej”,
za war te go w dniu 25 sier pnia 1993 r. (z póŸ niej szy mi anek sa mi) oraz d³u go ter mi no we -
go kon trak tu han dlo we go, któ ry na pod sta wie po wy ¿ sze go po ro zu mie nia za war ³y
w dniu 25 wrzeœ nia 1996 r. PGNiG SA i OAO Gaz prom Ex port. Kon trakt ten obo wi¹ zu je 
do dnia 31 gru dnia 2022 r. W 2007 r. im port ga zu w ra mach te go kon trak tu wy niós³
ok. 6,5 mld m3 co sta no wi 46,7% udzia ³u w bi lan sie zu ¿y cia ga zu w Pol sce oraz 67,7%
udzia ³u w im por cie ga zu do RP.

Do sta wy ga zu do Pol ski z kie run ku za cho dnie go re a li zo wa ne s¹ po przez nie miec k¹
fir mê VNG Ver bun dnetz Gas AG w ra mach kon trak tu œre dnio ter mi no we go (umo wa na
im port ga zu ziem ne go za war ta w dniu 17 sier pnia 2006 r. i obo wi¹ zu j¹ ca do dnia
1 paŸ dzier ni ka 2016 r.) oraz kon trak tu krót ko ter mi no we go (umo wa z dnia 29 wrzeœ nia
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2008 r. obo wi¹ zu j¹ ca do dnia 30 wrzeœ nia 2011 r.), re a li zo wa ne go po ³¹ cze niem w La -
so wie na ³¹ cz ne do sta wy ga zu wiel ko œ ci ok. 1 mld m3.

Zgo d nie z przy jê t¹ przez rz¹d po li ty k¹ dy wer sy fi ka cji dróg i kie run ków do staw noœ -
ni ków ener gii do Pol ski, re a li zo wa ny jest pro jekt za go spo da ro wa nia z³ó¿ na Nor wes kim 
Szel fie Kon ty nen tal nym, w któ rym udzia³ bie rze PGNiG SA po przez spó ³kê za le¿ n¹
PGNiG Nor way AS. Po nad to kon sor cjum w któ rym bie rze udzia³ PGNiG SA przy go to -
wu je bu do wê ga zo ci¹ gu Skan led, któ ry po ³¹ czy Nor wes ki Szelf Kon ty nen tal ny z Da ni¹
i Szwe cj¹. Dal szym eta pem do staw ga zu z te go re jo nu do Pol ski bê dzie duñ ski sy s tem
prze sy ³o wy i ga zo ci¹g Bal tic Pi pe re a li zo wa ny przez OGP Gaz-System SA i PGNiG SA
w po ro zu mie niu z duñ skim ope ra to rem Ener gi net.dk. Bar dzo is tot nym jest pro jekt bu -
do wy ter mi na lu do od bio ru skrop lo ne go ga zu ziem ne go w Œwi no uj œciu, któ re go za koñ -
cze nie pla no wa ne jest w 2014 r.

Pro jekt bu do wy ter mi na la re ga zy fi ka cyj ne go, przy za cho wa niu je go eko no mi cz nej
op ³a cal no œci, ma na ce lu za pe wnie nie no wej dro gi trans por tu dla ga zu ziem ne go do
Rze czy po spo li tej Pol skiej, a tym sa mym do Unii Eu ro pej skiej.

Spó ³ka PGNiG SA, ja ko ini cja tor pro jek tu, ma za za da nie za pe wnie nie do staw
skrop lo ne go ga zu ziem ne go do Pol ski po przez za war cie kon trak tu na je go za kup
i trans port. Po wo ³a na przez PGNiG SA spó ³ka PLNG Sp. z o.o. ma na ce lu or ga ni za cjê
i re a li za cjê in we sty cji bu do wy ter mi na la oraz pe³ nie nie fun kcji je go ope ra to ra. Na mo cy 
uchwa ³y Ra dy Mi ni strów 19 sier pnia 2008 r. udzia ³y w spó ³ce Pol skie LNG Sp. z o.o. zo -
sta ³y prze ka za ne do OGP GAZ-SYSTEM SA wy zna czo ne go na ope ra to ra sy s te mu
prze sy ³o we go ga zu ziem ne go. Za koñ cze nie bu do wy ter mi na la pla no wa ne jest w ro ku
2014.

Obe c nie PGNiG SA pro wa dzi roz mo wy w spra wie pod pi sa nia kon trak tu d³u go ter -
mi no we go na do sta wy skrop lo ne go ga zu ziem ne go. Po ten cjal ny mi kie run ka mi do staw
mo g¹ byæ Af ry ka Pó³ noc na, Blis ki i Œrod ko wy Wschód oraz Nor we gia.

Pol skie Gór ni ctwo Na fto we i Ga zo wni ctwo SA nie wy klu cza za war cia z fir m¹ Gaz -
prom do dat ko we go kon trak tu krót ko ter mi no we go, na wo lu men do sta wy ga zu œrod ko -
wo az ja tyc kie go, na któ ry opie wa³ wy ga sa j¹ cy kon trakt z RO SU KRE NER GO. Do cza su
uru cho mie nia pro jek tów zwi¹ za nych z do sta wa mi ga zu nor wes kie go oraz ga zo por tu
LNG, kon trakt krót ko ter mi no wy z Gaz prom za bez pie cza³ by Pol skê przed de fi cy tem ga zu.

In n¹ al ter na ty wê sta no wiæ mo ¿e roz bu do wa po ³¹ czeñ miê dzy sy ste mo wych, w tym
zwiê k sze nie prze pu sto wo œci ju¿ is t nie j¹ ce go po ³¹ cze nia na gra ni cy polsko-niemieckiej
(La sów) oraz bu do wa po ³¹ cze nia na gra ni cy polsko-czeskiej (Cie szyn). Is tot na jest ró w -
nie¿ umo wa za war ta miê dzy PGNiG SA a Na fto gaz Ukrai ny, do ty cz¹ ca do staw ga zu dla
re jo nu Hru bie szo wa – umo wa ma zna cze nie lo kal ne, obe jmu je im port nie wiel kich ilo -
œci ga zu ok. 5,5 –7 ml m

3
 ro cz nie, przy czym is t nie je mo¿ li woœæ zwiê k sze nia wo lu me nu

ga zu do 200 mln m
3
, po roz bu do wie po ³¹ cze nia ga zo we go.

Uw zglê dnia j¹c fakt, ¿e Ro sja jest g³ó wnym do staw c¹ wê glo wo do rów, w tym ga zu
ziem ne go do na sze go kra ju, Pol ska po de jmu je wszel kie sta ra nia pro wa dze nia par tner -
skie go dia lo gu ze stro n¹ ro syj sk¹ w ra mach ró¿ nych plat form wspó³ pra cy bi la te ral nej
za ró wno na po zio mie rz¹ do wym, jak ró w nie¿ biz ne so wym w kon tak tach firm sek to ra
ener ge ty cz ne go.

W dniach 22 –23 paŸ dzier ni ka 2008 r. pod czas od by wa j¹ ce go siê w Mos kwie Miê -
dzy na ro do we go Ty go dnia Ener ge ty cz ne go, Wi ce pre mier, Mi n i s ter Go spo dar ki Pan
Wal de mar Paw lak prze pro wa dzi³ roz mo wy bi la te ral ne z Za stêp c¹ Prze wo dni cz¹ ce go
Rz¹ du FR Pa nem Igo rem Se czi nem, Pa nem Sier gie jem Szmat ko Mi ni strem Ener ge ty ki
FR oraz Pa nem Alek sie jem Mil le rem, Pre ze sem Gaz prom. Te ma tem roz mów by ³y m.in.
za ga dnie nia Ÿró de³ i kie run ków za o pa trze nia Pol ski w gaz ziem ny i ro pê na fto w¹ oraz
wspó³ pra ca z Pol ski mi fir ma mi sek to ra ener ge ty cz ne go. Pod czas roz mów po ru szo no
spra wê zor ga ni zo wa nia Polsko-Rosyjskiej Ko mi sji Miê dzy rz¹ do wej ds. Wspó³ pra cy Go -
spo dar czej oraz grup ro bo czych dzia ³a j¹ cych w ra mach Ko mi sji.

W mar cu 2009 r. w War sza wie pla no wa ne jest II po sie dze nie Polsko-Rosyjskiej Miê -
dzy rz¹ do wej Ko mi sji ds. Wspó³ pra cy Go spo dar czej pod prze wo dni ctwem Mi ni stra In -
fra struk tu ry RP oraz Mi ni stra Trans por tu Fe de ra cji Ro syj skiej (I po sie dze nie Ko mi sji
mia ³o miej sce w Mos kwie 31 mar ca 2006 r.). Ocze ku je my, ¿e za ró wno spot ka nia w ra -
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mach gru py ro bo czej jak i Ko mi sji Miê dzy rz¹ do wej bê d¹ sta no wiæ p³a sz czyz nê do omó -
wie nia is tot nych kwe stii i sta n¹ siê pod sta w¹ do pod jê cia wspól nych uz go dnieñ,
za bez pie cza j¹ cych in te re sy Pol ski.

W Pol sce ca³ ko wi te udo ku men to wa ne i wy do by wal ne za so by ro py na fto wej (stan na 
31 gru dnia 2008 r.) wy no sz¹ 21,2 mln ton, a ga zu ziem ne go 93,3 mld m3. Je dno czeœ nie 
zu ¿y cie ro py na fto wej w na szym kra ju w 2007 ro ku wy nios ³o ok. 20,028 ml ton, z cze go 
ok. 428 tys. ton po cho dzi ³o z wy do by cia ze z³ó¿ kra jo wych. Zu ¿y cie ga zu ziem ne go
w 2007 ro ku wy nios ³o ok. 13,6 mld m

3
, w tym ok. 4,3 mld m

3
 po cho dzi ³o z wy do by cia

kra jo we go.
Pol skie Gór ni ctwo Na fto we i Ga zo wni ctwo SA pro wa dzi in ten sy wne po szu ki wa nia

z³ó¿ wê glo wo do rów w kra ju oraz suk ce sy wnie roz wi ja dzia ³al noœæ po szu ki waw cz¹ w ró¿ -
nych re jo nach œwia ta. Pod sta w¹ dzia ³al no œci fir my s¹ pra ce poszukiwawczo-wydobywcze 
w Pol sce. W dniu 13 li s to pa da 2008 r. zo sta ³a uchwa lo na przez Za rz¹d PGNiG SA
„Stra te gia Gru py Ka pi ta ³o wej PGNiG SA w per spek ty wie ro ku 2015”. Przy jê ta przez Za -
rz¹d PGNiG SA stra te gia opie ra siê na sze œciu fi la rach. Je d nym z nich jest roz wój dzia -
³al no œci poszukiwawczo-wydobywczej, któ rej ce lem jest zwiê k sze nie w³a s ne go
wy do by cia ga zu ziem ne go do po zio mu ok. 6,2 mld m3 ro cz nie (w prze li cze niu na gaz
wy so ko me ta no wy). Od bê dzie siê to po przez zwiê k sze nie kra jo wych zdol no œci wy do byw -
czych ga zu ziem ne go do ok. 4,5 mld m3 (w prze li cze niu na gaz wy so ko me ta no wy),
a tak ¿e po przez roz po czê cie wy do by cia ga zu ziem ne go z za gra ni cz nych z³ó¿ w 2011 ro -
ku.

Po nad to PGNiG SA przy go to wa³ wstêp ny plan prac po szu ki waw czych na la ta
2008 –2017. Za k³a da on stop nio we zwiêk sza nie na k³a dów na pra ce po szu ki waw cze ga -
zu ziem ne go w kra ju do kwo ty 600 mln z³ (wo bec 590 mln z³ w 2008 ro ku) oraz za k³a da
utrzy ma nie wspó³ czyn ni ka od na wial no œci za so bów na mi ni mal nym po zio mie 1,1
w okre sie 5 lat. Pod jê to tak ¿e dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do roz wo ju no wych te chno lo gii
poszukiwawczo-wydobywczych oraz prze zna czo no do dat ko we œrod ki na za kup no wo -
czes ne go sprzê tu ba daw cze go. Pro ces ten jest ukie run ko wa ny na od kry wa nie no wych
ob sza rów z³o ¿o wych, no wych z³ó¿ w ob sza rach teo re ty cz nie ju¿ roz poz na nych oraz na
roz sze rze nie mo¿ li wo œci wy do byw czych z is t nie j¹ cych z³ó¿ wê glo wo do rów.

Ak tu al nie Pol skie Gór ni ctwo Na fto we i Ga zo wni ctwo SA po sia da 77 kon ce sji na po -
szu ki wa nie i roz poz na wa nie z³ó¿ ro py na fto wej i ga zu ziem ne go o po wie rzchni ca³ ko wi -
tej oko ³o 47,8 tys. km2. Po za PGNiG SA pra ce po szu ki waw cze w Pol sce pro wa dzi
13 firm, któ re po sia da j¹ 67 kon ce sji po szu ki waw czych o ³¹ cz nej po wie rzchni 54,9 km2

(bez uw zglê dnie nia kon ce sji PETROBALT1C SA).
Po nad to PGNiG SA ma j¹c na ce lu dy wer sy fi ka cjê do staw ga zu ziem ne go do kra ju

pro wa dzi dzia ³al noœæ po szu ki waw cz¹ po za gra ni ca mi kra ju. Od 2008 ro ku PGNiG SA
po sia da kon ce sjê poszukiwawczo-wydobywcz¹ w za cho dniej Li bii, w po ³o wie 2007 ro -
ku PGNiG SA wy gra ³o prze targ na kon ce sjê Ba ha riya w Egip cie, pro wa dzo ne s¹ tak ¿e
przy go to wa nia do przy sz³ych prac w Al gie rii.

Przed k³a da j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia na rê ce Pa na Mar sza ³ka wy ra ¿am na dzie jê, ¿e
przed sta wio ne in for ma cje Pan Se n a tor uz na za wy czer pu j¹ c¹ od po wiedŸ na po sta wio -
ne w oœ wiad cze niu py ta nia.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Joan na Strzelec-£obodziñska
Pod se kre ta rz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vin cen ta -Ro stow skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Osta t nio co raz czê œciej ze stro ny rz¹ du po ja wia j¹ siê in for ma cje o per -

spek ty wach we jœcia Pol ski do stre fy eu ro oraz o po ten cjal nych zy s kach, ja kie 
nie sie ze so b¹ przy jê cie wspól nej wa lu ty. Pre zen to wa ne s¹ tak ¿e ró¿ ne po -
gl¹ dy na te mat dat przy st¹ pie nia do stre fy eu ro oraz po ten cjal nych ko rzy œci
i strat. Ale we jœcie Pol ski do stre fy eu ro wy wo ³u je te¿  wie le obaw i w¹t pli wo -
œci oby wa te li, dla te go zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o udzie le nie od po wie dzi
na na stê pu j¹ ce py ta nia.

Czy zo sta ³a ju¿ pod jê ta de cyz ja co do da ty we jœcia Pol ski do stre fy eu ro?
Czy zo sta ³y ju¿ usta lo ne przy bli ¿o ne kur sy, po któ rych zo sta nie wy mie -

nio na wa lu ta PLN na EUR? Je ¿e li tak, to ja kie – czy bê dzie to wy so koœæ ak tu -
al ne go kur su z³o tów ki do eu ro, np. 1 z³ = 4.04 EUR, czy te¿ 1:1?

Czy rz¹d Rze czy po spo li tej Pol skiej prze wi du je ja kie kol wiek me cha niz my
za bez pie cza j¹ ce fi nan so wo oby wa te li przed sztu cz nym za wy ¿e niem cen
przez przed siê bior ców przy wy mia nie wa lu ty?

Czy rz¹d Rze czy po spo li tej Pol skiej za mie rza, wzo rem Nie miec, wpro wa -
dziæ od mien ne kur sy wy mia ny wa lut w od nie sie niu do po szcze gól nych re gio -
nów Pol ski, tak aby zró w naæ sto pê ¿y cia Po la ków z Pol ski B ze sto p¹ ¿y cia
Po la ków z Pol ski A? W ja ki spo sób zo sta nie to uczy nio ne?

Z po wa ¿a niem
Jan Do brzyñ ski

Od po wiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE FINANSÓW

War sza wa, 2009.02.11

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 21 sty cz nia br. (znak BPS/DSK-043-1267/09), za -

wie ra j¹ ce oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go z³o ¿o ne pod czas 25. po sie dze nia 
Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r., prag nê prze ka zaæ na rê ce Pa na Mar sza³ ka od po -
wiedŸ na po sta wio ne przez Pa na Se na to ra py ta nia.

Przy st¹ pie nie Pol ski do stre fy eu ro jest je d nym z prio ry te tów obe c ne go Rz¹ du Rze -
czy po spo li tej Pol skiej, co zna laz ³o od zwier cied le nie w ex po sé Pre mie ra Do nal da Tus ka
wy g³o szo nym w dniu 25 li s to pa da 2007 r., w któ rym Pre zes Ra dy Mi ni strów stwier dzi³,
¿e w in te re sie Pol ski le ¿y jak naj szyb sze przy go to wa nie do wpro wa dze nia eu ro, za zna -
cza j¹c je dnak, ¿e dro ga do wspól nej wa lu ty mu si byæ bez pie cz na z pun ktu wi dze nia
pañ stwa i oby wa te li.

Re a li zu j¹c za mie rze nia Rz¹ du zwi¹ za ne z wpro wa dze niem w Pol sce eu ro, Pre mier
Do n ald Tusk, pod czas ot war cia Fo rum Eko no mi cz ne go w Kry ni cy w dniu 10 wrzeœ nia
2008 r., pub li cz nie przed sta wi³ po ten cjal n¹ da tê przy st¹ pie nia Pol ski do stre fy eu ro.
Kil ka dni po tej de kla ra cji, pod czas spot ka nia Pre mie ra z Pre ze sem NBP i Ra d¹ Po li ty ki
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Pie niê¿ nej, stwier dzo no, ¿e rok 2011 po wi nien byæ ro kiem spe³ nie nia przez Pol skê wy -
ma ga nych kry te riów i po zy ty wnej de cyz ji Ko mi sji Eu ro pej skiej do ty cz¹ cej we jœcia Pol -
ski do stre fy eu ro. Oz na cza to, ¿e sa mo wpro wa dze nie eu ro mog ³o by na st¹ piæ z dniem
1 sty cz nia 2012 r. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, w dniu 28 paŸ dzier ni ka 2008 r. Ra da Mi ni -
strów przy jê ³a har mo no gram przy go to wañ do wpro wa dze nia eu ro w Pol sce, prze wi du -
j¹ cy se k wen cjê dzia ³añ, któ re po win ny zo staæ pod jê te i prze pro wa dzo ne na ka ¿ dym
z eta pów, aby do pro wa dziæ do spe³ nie nia przez Pol skê kry te riów kon wer gen cji
w 2011 r. i wpro wa dze nia eu ro w miej sce z³o te go na po cz¹t ku 2012 r.

Pla nu j¹c wpro wa dze nie eu ro w Pol sce, Rz¹d ma na wzglê dzie spo ³e cz ne oba wy
zwi¹ za ne z pro ce sem wpro wa dza nia eu ro w miej sce wa lu ty kra jo wej. Rz¹d jest œwia do -
my, ¿e w wiê k szo œci pañstw cz³on kow skich UE spo ³e czeñ stwo ob a wia ³o siê wzro stu
cen w zwi¹z ku z ope ra cj¹ wy mia ny wa lu to wej. Do œwiad cze nia kra jów, któ re wpro wa -
dza ³y wspól n¹ wa lu tê wska zu j¹ po nad to, i¿ pro ces ten w wie lu wy pad kach wy wo ³y wa³
wœród oby wa te li naj pierw oba wy do ty cz¹ ce wzro stu in fla cji na sku tek wy ko rzy sta nia
przez sprze daw ców te chni cz nej ope ra cji prze li cza nia wa lut do pod nie sie nia cen (m.in.
po przez zao kr¹g la nie w gó rê prze li czo nych war to œci), a na stê p nie wra ¿e nie sil ne go
wzro stu cen wie lu ka te go rii. Na le ¿y je dnak pod kreœ liæ, ¿e w przy pad ku pañstw, któ re
do tej po ry wpro wa dzi ³y wspól n¹ wa lu tê od czu cia spo ³e czeñ stwa do ty cz¹ ce wy raŸ ne go
wzro stu cen nie zna laz ³y po twier dze nia w da nych sta ty sty cz nych, któ re wska zy wa ³y, ¿e 
wp³yw wpro wa dze nia eu ro na wzrost in fla cji mie œci³ siê w gra ni cach 0,1 –0,3 pkt. proc.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze oraz ba zu j¹c na do œwiad cze niach kra jów, któ re wpro -
wa dzi ³y wspól n¹ wa lu tê Rz¹d bê dzie po de jmo wa³ dzia ³a nia za po bie ga j¹ ce nad mier nym 
i nie u za sa dnio nym pod wy¿ kom cen oraz ³a go dz¹ ce oba wy spo ³e czeñ stwa zwi¹ za ne ze
wzro stem cen na by wa nych to wa rów i us ³ug po wpro wa dze niu eu ro. Do mo¿ li wych
dzia ³añ w tym za kre sie na le ¿¹:

– wpro wa dze nie obo wi¹z ku pod wój ne go po da wa nia cen (w eu ro i w z³o tych) przez
wy zna czo ny okres (przed i po zmia nie wa lu ty);

– wzmo ¿o na ko mu ni ka cja w³adz ze spo ³e czeñ stwem w ce lu wy jaœ nia nia za sad prze li --
cza nia cen i za po bie ¿e nia zja wis ku roz bie¿ no œci po miê dzy ofi cjal nym wskaŸ ni --
kiem in fla cji a je go po strze ga niem przez spo ³e czeñ stwo;

– pro wa dze nie szko leñ i in struk ta ¿y dla przed siê bior ców w for mie bez po œre dnich
kon tak tów, or ga ni zo wa nych przez ad mi ni stra cjê pub li cz n¹ lub przez or ga ni za cje
przed siê bior ców, w tym wpro wa dze nie i in for mo wa nie o œcis ³ych i prze jrzy stych
za sa dach zao kr¹g la nia cen;

– mo ni to ro wa nie za cho wa nia przed siê bior ców przez w³a dze i or ga ni za cje kon su --
men ckie, np. po przez wpro wa dze nie obo wi¹z ku kon tro li cen i spo rz¹ dza nia krót --
ko o kre so wych ra por tów o zmia nach cen wy bra nych to wa rów i us ³ug przez urzê dy
sta ty sty cz ne lub in ne in sty tu cje;

– za chê ca nie sprze daw ców do syg no wa nia tzw. ko dek su ety cz ne go za wie ra j¹ ce go za --
sa dy zwi¹ za ne z wpro wa dza niem eu ro;

– wpro wa dza nie san kcji po przez two rze nie tzw. „czar nej li sty” przed siê bior ców, któ --
rzy w spo sób wy raŸ ny wy ko rzy stu j¹ wpro wa dze nie eu ro do nie wspó³ mier ne go
pod wy¿ sze nia cen to wa rów i us ³ug lub wpro wa dze nie wy so kich grzy wien za na ru --
sze nie tzw. dy scyp li ny ce no wej.

Wy pe³ nie nie wa run ków nie zbê d nych do przy jê cia eu ro bê dzie wi¹ za ³o siê z ko nie cz -
no œci¹ w³¹ cze nia z³o te go do Eu ro pej skie go Me cha niz mu Kur so we go II (ERM II). Kry te -
rium sta bil no œci kur su wa lu to we go sta no wi bo wiem, ¿e przez okres co naj mniej 2 lat
(przed do ko na niem oce ny go to wo œci kra ju do cz³on ko stwa w stre fie eu ro) wa ha nia kur -
su wa lu ty kra jo wej mu sz¹ mie œciæ siê w nor mal nym prze dzia le wa hañ wo kó³ kur su
cen tral ne go w ra mach eu ro pej skie go me cha niz mu kur so we go. Kurs wa lu ty kra jo wej
nie mo ¿e, w okre sie tych 2 lat, pod le gaæ sil nym na piê ciom, a tak ¿e nie mo ¿e byæ – na
w³a s ny wnio sek kra ju – de wa luo wa ny w sto sun ku do ¿a dnej wa lu ty kra jów Unii Eu ro -
pej skiej. Eu ro pej ski Bank Cen tral ny za le ca, aby kurs cen tral ny w ra mach ERM II od -
zwier cied la³ „naj lep sze z mo¿ li wych osza co wa nie kur su ró wno wa gi” w mo men cie
we jœcia do me cha niz mu, przy czym sza cu nek ten po wi nien uw zglê dniaæ kszta³ to wa nie
siê sze ro kiej gru py wskaŸ ni ków eko no mi cz nych oraz ryn ko we go kur su wa lu ty kra jo -
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wej. Okreœ le nie po zio mu kur su ró wno wa gi w prak ty ce na po ty ka sze reg trud no œci. W li -
te ra tu rze przed mio tu is t nie je wie le teo rii kur su ró wno wa gi, ró¿ ni¹ cych siê miê dzy so b¹ 
spo so bem zde fi nio wa nia sta nu ró wno wa gi, w tym ho ry zon tem cza so wym w ja kim ta
ró wno wa ga jest osi¹ ga na. Ana li za em pi ry cz na mo ¿e za tem pro wa dziæ do wie lu ró¿ nych
osza co wañ kur su ró wno wa gi za le¿ nych od za sto so wa ne go po de jœcia. W przy pad ku no -
wych kra jów cz³on kow skich UE ana li zê ta k¹ mo g¹ po nad to utrud niaæ pro ble my z d³u -
go œci¹ i ja ko œci¹ do stêp nych sze re gów cza so wych, nie sta bil noœæ re la cji po miê dzy
ba da ny mi zmien ny mi oraz pro ble my z okreœ le niem po zio mów ró wno wa gi dla zmien -
nych fun da men tal nych.

Do tych cza so we do œwiad cze nia no wych kra jów cz³on kow skich UE wska zu j¹, ¿e
kurs cen tral ny w mo men cie przy stê po wa nia do me cha niz mu ERM II by³ usta la ny na
po zio mie kur su ryn ko we go lub – w przy pad ku kra jów, w któ rych obo wi¹ zy wa³ sy s tem
iz by wa lu to wej al bo ich wa lu ta by ³a je dno stron nie zwi¹ za na z eu ro – do tych czas obo -
wi¹ zu j¹ ce go kur su cen tral ne go. Na le ¿y je dnak pa miê taæ, ¿e usta le nie te go kur su na -
st¹ pi w dro dze ne go cja cji z par tne ra mi eu ro pej ski mi i za sa d¹ jest nie u ja wnia nie
pro po no wa ne go po zio mu a¿ do me men tu ich za koñ cze nia.

Z ko lei okreœ le nie nie o dwo ³al ne go kur su kon wer sji z³o te go na eu ro bê dzie po prze -
dzo ne wy da niem przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹ po zy ty wnej opi nii do ty cz¹ cej we jœcia Pol ski 
do stre fy eu ro i uchy le niem de ro ga cji przez Ra dê ECO FIN – zgo d nie z Ma p¹ dro go w¹
po win no to na st¹ piæ w po ³o wie 2011 r. Je œ li zgo d nie z od po wie d ni¹ pro ce du r¹ zo sta nie
pod jê ta de cyz ja o uchy le niu Pol sce sta tu su kra ju z de ro ga cj¹, Ra da – na pod sta wie
wnios ku KE i po kon sul ta cji z EBC – po win na je dno myœ lnie (na pod sta wie g³o sów kra -
jów cz³on kow skich nie ob jê tych de ro ga cj¹) usta liæ kurs, po któ rym wa lu ta na sze go kra -
ju zo sta nie za st¹ pio na przez eu ro (tzw. nie o dwo ³al ny kurs kon wer sji). Kurs kon wer sji
usta la ny jest z do k³a dno œci¹ do sze œciu cyfr zna cz¹ cych i sta no wi kurs po ja kim ze z³o -
tych na eu ro zo sta n¹ prze li czo ne wszy s t kie ce ny to wa rów i us ³ug, zo bo wi¹ za nia i na -
le¿ no œci. Po nie wa¿ ta kie sa me za sa dy i kurs prze li cza nia bê d¹ do ty czy ³y wszy s t kich
p³at no œci (w tym ró w nie¿ p³ac i eme ry tur), si ³a na byw cza pie ni¹ dza znaj du j¹ ce go siê
w po sia da niu oby wa te li po zo sta nie bez zmian.

War to za u wa ¿yæ, ¿e nie o dwo ³al ny kurs kon wer sji przy przy jmo wa niu eu ro nie mu si 
byæ to¿ sa my z po cz¹t ko wym kur sem cen tral nym w ra mach ERM II. Wy ni ka to nie tyl ko 
z fak tu, ¿e mo ¿e wy st¹ piæ ko nie cz noœæ ko rek ty kur su cen tral ne go (kry te rium kur su
wa lu to we go do pu sz cza re ne go cjo wa nie pa ry te tu, ale je dy nie w dó³, czy li re wa lua cjê
wa lu ty na ro do wej), ale ró w nie¿ z od po wie d nich ure gu lo wañ in sty tu cjo nal nych: de cyz je 
do ty cz¹ ce kur sów cen tral nych i kur sów kon wer sji ma j¹ od mien ny cha rak ter, s¹ po de jmo -
wa ne w ró¿ nych ter mi nach i w ra mach od rêb nych pro ce sów de cy zyj nych. Do tych cza -
so wa prak ty ka wska zu je, ¿e pod czas uchy la nia de ro ga cji ko lej nym kra jom
cz³on kow skim UE osta te cz ny kurs kon wer sji wa lu ty kra jo wej na eu ro usta la no na po -
zio mie osta t nie go kur su cen tral ne go obo wi¹ zu j¹ ce go w ERM II.

Z po wa ¿a niem

POD SE KRE TARZ STA NU
Lu d wik Kotec ki

32 25. posiedzenie Senatu w dniu 15 stycznia 2009 r.



Oœ wiad cze nie se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz
oraz do dy rek to ra Agen cji Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych Woj cie cha Ma tu se wi cza

Ra da Kon sul ta cyj na Agen cji Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych, zgo d nie
z od po wie d ni mi prze pi sa mi, po win na li czyæ 15 cz³on ków. We d³ug sta nu na
31 gru dnia 2008 r., w jej sk³ad wcho dzi 11 osób, uz na nych na u kow ców
i prak ty ków, g³ó wnie pro fe so rów me dy cy ny. Po je dyn cze oso by to przed sta -
wi cie le far ma cji – wa¿ ni dla oce ny te chno lo gii me dy cz nych w za kre sie efek ty wno -
œci le cze nia far ma ko lo gi cz ne go. Do dziœ w tym wa¿ nym gre mium nie za sia da -
j¹ przed sta wi cie le œro do wis ka pie lêg niar skie go, a prze cie¿ wp³yw pie lêg niar -
stwa na ja koœæ i ko sz ty œwiad czeñ me dy cz nych jest bar dzo zna cz¹ cy.

Mam na dzie jê, ¿e brak przed sta wi cie la te go wa¿ ne go cz³on ka ze spo ³u te -
ra peu ty cz ne go nie jest efek tem za nie dba nia, lecz sta ran ne go i st¹d po wol ne -
go pro ce su do bo ru sk³a du ra dy.

Z te go po wo du zwra cam siê z za py ta niem, kie dy zo sta nie za koñ czo ny
pro ces kon ty nuo wa nia pe³ ne go sk³a du Ra dy Kon sul ta cyj nej AOTM i czy jest
prze wi dy wa ne – a je œ li tak, to w ja kim ter mi nie – po wo ³a nie przed sta wi cie li
œro do wis ka pie lêg niar skie go. Wy ra ¿am na dzie jê co do nie zw³o cz nego wy ko -
na nia od po wie d nich dzia ³añ w tej spra wie.

Z po wa ¿a niem
Ja ni na Fet liñ ska

Od po wiedŸ
DYREKTORA AGENCJI
OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

War sza wa, 29 sty cz nia 2009 r.

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 21 sty cz nia 2009 r. znak BPS/DSK-043-1271/09,

do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se n a tor Ja ni nê Fet liñ sk¹ w przed mio cie po wo -
³a nia w sk³ad Ra dy Kon sul ta cyj nej Agen cji Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych przed sta wi -
cie la œro do wis ka pie lêg niar skie go, up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie z § 5 ust. 5
Za rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 30 czer wca 2006 r. w spra wie Agen cji Oce ny Te chno -
lo gii Me dy cz nych (Dz. Urz. Min. Zdr. Nr 10, poz. 53 ze zm.), „w sk³ad Ra dy wcho dzi od
10 do 15 cz³on ków, nie bê d¹ cych pra co wni ka mi Agen cji, o wie dzy i do œwiad cze niu da -
j¹ cych rê ko jmiê pra wid ³o we go wy ko ny wa nia za dañ Ra dy”. Z po wy ¿ sze go wy ni ka, ¿e
Ra da Kon sul ta cyj na nie mo ¿e li czyæ mniej ni¿ 10 cz³on ków i nie wiê cej ni¿ 15 cz³on ków. 
11 osób, któ re obe c nie wcho dzi w sk³ad Ra dy mie œci siê w wy ¿ ej wy mie nio nym prze -
dzia le. Im wiê k sza li cz ba cz³on ków Ra dy Kon sul ta cyj nej, tym de cy zyj noœæ Ra dy jest
mniej sza, z te go wzglê du, ¿e gre mium to sk³a da siê z wy bit nych oso bo wo œci w za kre sie
na u ki i prak ty cz nej zna jo mo œci za sad oce ny te chno lo gii me dy cz nych. Ka ¿ dy z Cz³on -
ków Ra dy po sia da swo je po gl¹ dy wy pra co wa ne w trak cie prak ty ki za wo do wej. Wy stê -
pu je za tem w trak cie ob rad Ra dy spo ra po la ry za cja pun któw wi dze nia w za kre sie
oma wia nych spraw. Wraz ze wzro stem li cz by cz³on ków po la ry za cja ta siê zwiêk sza.
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W przy go to wy wa nym pro jek cie zmia ny usta wy o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej
fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych, któ ry za wie ra za pi sy do ty cz¹ ce Agen cji Oce ny 
Te chno lo gii Me dy cz nych, Ra da Kon sul ta cyj na sk³a da siê z 12 cz³on ków.

Za rz¹ dze nie pre cyz uje w § 5 ust. 6, ¿e „...Cz³on ków Ra dy po wo ³u je, za ich zgo d¹,
i od wo ³u je mi n i s ter w³a œci wy do spraw zdro wia, przy czym po je d nym kan dy da cie na
cz³on ka wska zu j¹:

1) Kon fe ren cja Re kto rów Uczel ni Me dy cz nych;
2) Na czel na Ra da Le kar ska;
3) Na czel na Ra da Ap te kar ska;
4) Na ro do wy Fun dusz Zdro wia”.
Prze pi sy po wy ¿ sze wska zu j¹, ¿e je dy nym or ga nem up ra wnio nym do po wo ³a nia

osób w sk³ad Ra dy Kon sul ta cyj nej jest Mi n i s ter Zdro wia. Agen cja nie ma w tym przy -
pad ku na wet g³o su do rad cze go. Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e Kon fe de ra cja Re kto rów
Uczel ni Me dy cz nych po sia da up ra wnie nie do wska za nia cz³on ka Ra dy, któ rym mo ¿e
byæ oso ba ze œro do wis ka pie lêg niar skie go po sia da j¹ ca wie dzê w za kre sie far ma ko lo gii,
far ma ko lo gii kli ni cz nej lub za sad oce ny te chno lo gii me dy cz nych.

Z po wa ¿a niem

DY REK TOR
dr n. med. Woj ciech J. Ma tu se wicz

Od po wiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2009.02.12

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Pa ni¹ Ja ni nê Fet liñ sk¹, Se n a tor Rze czy -

po spo li tej Pol skiej, pod czas 25. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu
15 sty cz nia 2009 ro ku, prze ka za nym przy piœ mie z dnia 21 sty cz nia 2009 ro ku
(BPS/DSK-043-1268/09), w spra wie sk³a du Ra dy Kon sul ta cyj nej Agen cji Oceny Te chno -
lo gii Me dy cz nych, up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych in for ma cji.

Agen cja Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych zo sta ³a po wo ³a na za rz¹ dze niem Mi ni stra
Zdro wia z dnia 30 czer wca 2006 ro ku w spra wie Agen cji Oce ny Te chno lo gii Me dy cz -
nych (Dz. Urz. Min. Zdro wia Nr 10, poz. 53 ze zm.). Obe c nie obo wi¹ zu je za rz¹ dze nie
z dnia 10 wrzeœ nia 2008 ro ku zmie nia j¹ ce za rz¹ dze nie w spra wie Agen cji Oce ny Te chno -
lo gii Me dy cz nych (Dz. Urz. Min. Zdro wia Nr 10, poz. 73).

Zgo d nie ze sta tu tem Agen cji Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych, któ ry sta no wi za ³¹ cz -
nik do ww. za rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia, Ra da Kon sul ta cyj na Agen cji Oce ny Te chno -
lo gii Me dy cz nych pe³ ni fun kcjê opiniodawczo-doradcz¹.

Do za dañ Ra dy Kon sul ta cyj nej na le ¿y w szcze gól no œci op ra co wy wa nie i wy da wa nie
re ko men da cji dla te chno lo gii me dy cz nych zle ca nych przez mi ni stra w³a œci we go do
spraw zdro wia. Na pod sta wie opi nii eks per tów Ra dy, Mi n i s ter Zdro wia po de jmu je
osta te cz ne de cyz je o wdro ¿e niu da nej te chno lo gii me dy cz nej. Po wy ¿ sza pro ce du ra obe -
jmu je le ki, któ re zo sta ³y do pu sz czo ne do ob ro tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol -
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skiej i ma na ce lu uzy s ka nie opi nii od noœ nie sku te cz no œci pro du k tu le cz ni cze go, je go
pro fi lu bez pie czeñ stwa, op ³a cal no œci te ra pii. Is tot n¹ ro lê spe³ nia Agen cja Oce ny Te -
chno lo gii Me dy cz nych.

Do daæ na le ¿y, ¿e wy mie nio ne za rz¹ dze nie Mi ni stra Zdro wia w spra wie Agen cji Oce -
ny Te chno lo gii Me dy cz nych ma na ce lu zwiê k sze nie prze jrzy sto œci po li ty ki re fun da cyj -
nej pañ stwa i do pro wa dze nie pol skie go pra wa do pe³ nej zgo d no œci z wy mo ga mi
okreœ lo ny mi w Dy rek ty wie Prze jrzy sto œci (Dy rek ty wa Ra dy 89/105/EWG z dnia
21 gru dnia 1988 ro ku).

W myœl art. 5 pkt 5, przed mio to we go za rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia w spra wie
Agen cji Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych, w sk³ad Ra dy wcho dzi od 10 do 15 cz³on ków
nie bê d¹ cych pra co wni ka mi Agen cji, o wie dzy i do œwiad cze niu da j¹ cych rê ko jmiê pra -
wid ³o we go wy ko ny wa nia za dañ Ra dy Kon sul ta cyj nej. Je de na œcie osób, któ re obe c nie
wcho dzi w sk³ad Ra dy, mie œci siê w wy mie nio nym w za rz¹ dze niu prze dzia le.

Prze pi sy za rz¹ dze nia wska zu j¹, ¿e cz³on ków Ra dy Kon sul ta cyj nej po wo ³u je, za ich
zgo d¹, mi n i s ter w³a œci wy do spraw zdro wia, przy czym po je d nym kan dy da cie na cz³on -
ka wska zu j¹: Kon fe de ra cja Re kto rów Uczel ni Me dy cz nych, Na czel na Ra da Le kar ska,
Na czel na Ra da Ap te kar ska, Na ro do wy Fun dusz Zdro wia.

W zwi¹z ku z tym, up rzej mie in for mu jê, ¿e Kon fe de ra cja Re kto rów Uczel ni Me dy cz -
nych po sia da upo wa¿ nie nia do wska za nia je d ne go cz³on ka do Ra dy Agen cji, któ rym
mo ¿e byæ oso ba ze œro do wis ka pie lêg niar skie go, po sia da j¹ ca wie dzê nie zbê d n¹ do wy -
ko ny wa nia na ³o ¿o nych za dañ.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o œwiad cze -
niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych, za wie ra za pis zgo d -
nie z któ rym, w sk³ad Ra dy Kon sul ta cyj nej Agen cji Oce ny Te chno lo gii Me dy cz nych
wcho dzi 12 cz³on ków po wo ³y wa nych przez mi ni stra w³a œci we go do spraw zdro wia,
w tym, ana lo gi cz nie jak w za rz¹ dze niu, po je d nym przed sta wi cie lu wska za nym przez
re kto rów uczel ni me dy cz nych, Na czel n¹ Ra dê Le kar sk¹, Na czel n¹ Ra dê Ap te kar sk¹
oraz Na ro do wy Fun dusz Zdro wia.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Twar dow ski
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz
oraz do pre ze sa Ra dy Mi ni strów Do nal da Tus ka

28 lip ca 2008 r. zo sta ³a uchwa lo na usta wa o zmia nie usta wy o ochro nie
zdro wia psy chi cz ne go, któ rej za pi sy po win ny skut ko waæ roz po czê ciem wdro -
¿e nia Na ro do we go Pro gra mu Ochro ny Zdro wia Psy chi cz ne go na la ta
2009–2013.

Pun ktem wy jœcia do re a li za cji te go ce lu jest wy da nie od po wie d nich roz -
po rz¹ dzeñ wy ko naw czych przez Ra dê Mi ni strów, za pla no wa nie kon kret -
nych za dañ, stwo rze nie pod staw do fi nan so wa nia pro jek to wa nych
przed siêw ziêæ. Pod czas prac nad usta w¹ bu d¿e to w¹ na 2009 r. pa da ³y
stwier dze nia, ¿e nie mo¿ na uj¹æ w pla nie bu d¿e tu œrod ków na ten cel, po nie -
wa¿ brak pod staw pra w nych w po sta ci wspo mnia nych roz po rz¹ dzeñ i pla nu
kon kret nych przed siêw ziêæ. Mi mo uchwa le nia usta wy jej prze pi sy po zo sta j¹
mar twe i nie przy bli ¿a j¹ spo ³e czeñ stwu wiz ji szyb kiej po pra wy opie ki zdro -
wot nej w tej za nie dba nej od wie lu lat dzie dzi nie me dy cy ny.

Dla te go za py tu jê, na ja kim eta pie s¹ przy go to wa nia Mi ni ster stwa Zdro -
wia i rz¹ du do wy da nia od po wie d nich roz po rz¹ dzeñ i kie dy na le ¿y siê spo -
dzie waæ ich opub li ko wa nia. Mo je za py ta nie jest po dyk to wa ne tros k¹ o to,
aby na rok 2010 mo¿ na by ³o za pla no waæ œrod ki na re a li za cjê NPOZP i roz po -
cz¹æ wdro ¿e nie dzia ³añ wa¿ nych z pun ktu wi dze nia po trzeb spo ³e cz nych.
Ju¿ dzi siaj mo ¿e my bo wiem stwier dziæ, ¿e w gru dniu 2009 r. bê dzie my mieæ
ro cz ne opóŸ nie nie w re a li za cji pro gra mu.

Z po wa ¿a niem
Ja ni na Fet liñ ska

Od po wiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2009.02.06

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis ma Pa na Mar sza³ ka z dnia 21 sty cz nia 2009 r. (zna ki:

BPS/DSK-043-1268/09, BPS/DSK-043-1269/09), up rzej mie przed k³a dam od po -
wiedŸ na oœ wiad cze nie Pa ni Se n a tor Ja ni ny Fe tliñ skiej z³o ¿o ne pod czas 25. po sie dze -
nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r. w spra wie wdro ¿e nia Na ro do we go Pro gra mu
Ochro ny Zdro wia Psy chi cz ne go. Po ni¿ sza od po wiedŸ zo sta ³a udzie lo na z upo wa¿ nie nia 
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e usta wa z dnia 19 sier pnia 1994 r. o ochro nie zdro wia psy -
chi cz ne go, w brzmie niu na da nym jej przez usta wê no we li zu j¹ c¹ z dnia 23 lip ca 2008 r., 
w art. 4 ust. 6, na k³a da na Ra dê Mi ni strów obo wi¹ zek wy da nia roz po rz¹ dze nia usta na -
wia j¹ ce go Na ro do wy Pro gram Ochro ny Zdro wia Psy chi cz ne go.

Pod jê cie sze ro ko za kro jo nych dzia ³añ w dzie dzi nie ochro ny zdro wia psy chi cz ne go
ko nie cz ne jest ze wzglê du na:

1. suk ce sy wny wzrost od po cz¹t ku lat dzie wiêæ dzie si¹ tych za cho ro wal no œci na psy --
cho ty cz ne i nie psy cho ty cz ne za bu rze nia psy chi cz ne – spo wo do wa ne to jest zmia --
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na mi spo³eczno-ekonomicznymi w Pol sce, któ rych wy ni kiem jest po ja wie nie siê
no wych za gro ¿eñ dla zdro wia psy chi cz ne go,

2. is t nie j¹ cy od wie lu lat de fi cyt kadr i œrod ków w psy chia try cz nej opie ce zdro wot nej
– wy nik wie lu lat za nie dbañ i mar gi na li zo wa nia tej dzie dzi ny ochro ny zdro wia,

3. ko nie cz noœæ do sto so wa nia opie ki psy chia try cz nej do wspó³ czes nych stan dar dów
– roz wój le cz ni ctwa nie sta cjo nar ne go zgo d nie z za ³o ¿e nia mi mo de lu le cze nia œro --
do wis ko we go,

4. ko nie cz noœæ zmia ny na sta wie nia do za bu rzeñ psy chi cz nych tak cho rych, jak i ich
oto cze nia – do tej po ry okreœ le nie „cho ry psy chi cz nie” ma cha rak ter styg ma ty zu --
j¹ cy, co zna cz¹ co zmniej sza szan sê na za po bie ga nie i sku te cz ne le cze nie za bu rzeñ 
psy chi cz nych.

Pro jekt Pro gra mu zo sta³ przy go to wa ny z uw zglê dnie niem:
1. re ko men da cji Ko mi te tu Mi ni strów Ra dy Eu ro py do ty cz¹ cej ochro ny praw cz³o --

wie ka i pod sta wo wych wol no œci osób z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, któ ra zo sta ³a 
przy jê ta przez Ra dê Eu ro py w ro ku 2004, a zw³a sz cza ar ty ku ³u 3, któ ry do ty czy
pro mo wa nia zdro wia psy chi cz ne go, po przez wspie ra nie roz wo ju pro gra mów pro --
mo cji zdro wia psy chi cz ne go, ma j¹ cych na ce lu po sze rze nie w spo ³e czeñ stwie wie --
dzy o za po bie ga niu, roz poz na wa niu i o le cze niu za bu rzeñ psy chi cz nych,

2. stra te gii zdro wia psy chi cz ne go dla pañstw cz³on kow skich UE og ³o szo nej przez
Ko mi sjê Eu ro pej sk¹ w Zie lo nej Ksiê dze,

3. in for ma cji do star czo nych przez In sty tut Psy chia trii i Neu ro lo gii w War sza wie.
G³ó wny mi ce la mi pro jek tu Pro gra mu s¹:
1. pro mo cja zdro wia psy chi cz ne go i pro fi lak ty ka za bu rzeñ psy chi cz nych,
2. za pe wnie nie oso bom cho rym wie lo stron nej, zin te gro wa nej i do stêp nej opie ki

zdro wot nej i in nych form po mo cy – uno wo czeœ nie nie opie ki we d³ug za ³o ¿eñ mo de --
lu œro do wis ko we go,

3. roz wój ba dañ na u ko wych i two rze nie sy s te mów in for ma cji ko nie cz nych do sku te cz nej
ochro ny i za po bie ga nia za bu rze niom zdro wia psy chi cz ne go.

Z uwa gi na póŸ ne uchwa le nie przed mio to wej no we li za cji przez Sejm i pod pi sa nie jej 
przez Pre zy den ta (30 wrzeœ nia 2008 r.), jak ró w nie¿ do nios ³y i skom pli ko wa ny cha rak -
ter re gu lo wa nych za ga dnieñ, pra ce nad przed mio to wym ak tem wy ko naw czym nie zo -
sta ³y je sz cze ukoñ czo ne.

Mi ni ster stwo Zdro wia prag nie po in for mo waæ, i¿ pro jekt Pro gra mu zo sta³ skie ro wa -
ny do uz go dnieñ miê dzy re sor to wych oraz kon sul ta cji spo ³e cz nych z ter mi nem zg³a sza -
nia ewen tual nych uwag do dnia 19 sty cz nia 2009 ro ku, ró w nie¿ po przez za mie sz cze nie 
na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Zdro wia. Wszy s t kie za in te re so wa ne pod mio ty
mog ³y wy ra ziæ swo je sta no wis ko i zg³o si ³y wie le is tot nych uwag do pro jek tu. Obe c nie
w Mi ni ster stwie Zdro wia trwa j¹ pra ce zwi¹ za ne z op ra co wa niem i ewen tual nym
uw zglê dnie niem uwag do pro jek tu. Mi ni ster stwo Zdro wia wy ra ¿a na dzie jê, ¿e po wsta ³y 
w wy ni ku tych dzia ³añ do ku ment, an ga ¿u j¹ cy wie le pod mio tów i wska zu j¹ cy naj is tot -
niej sze kie run ki dzia ³a nia, sta no wiæ bê dzie wa¿ ny krok na dro dze uno wo czeœ nia nia
opie ki psy chia try cz nej w Pol sce.

Z uwa gi na fakt, i¿ pro jekt pod le ga uz go dnie niom z pod mio ta mi re a li zu j¹ cy mi po -
szcze gól ne za da nia w ra mach Pro gra mu (Na ro do wy Fun dusz Zdro wia, Mi ni stro wie,
je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go), a pro ces kon sul ta cji jest trud ny, obe c n¹ wer s jê
Pro gra mu na le ¿y trak to waæ ja ko swoi st¹, ostro¿ n¹ pro po zy cjê Mi ni ster stwa Zdro wia
po wsta ³¹ na pod sta wie uz go dnieñ po czy nio nych w trak cie prac nad no we li za cj¹ usta -
wy o ochro nie zdro wia psy chi cz ne go.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych kon sul ta cji okreœ lo na zo sta nie osta te cz na li sta ce -
lów, ja kie bê d¹ re a li zo wa ³y po szcze gól ne pod mio ty, oraz wska za ny ho ry zont cza so wy
wy ko na nia usta lo nych w Pro gra mie za dañ.

W pier wszym okre sie re a li za cji Pro gra mu prze wi dzia no prze pro wa dze nie ana li zy
za sta nej sy tua cji – oce nê po trzeb w za kre sie opie ki psy chia try cz nej oraz oce nê po sia -
da nych za so bów do za pe wnie nia opie ki œro do wis ko wej. Na tym eta pie pla no wa ne jest
ró w nie¿ uw zglê dnie nie kwe stii pro mo cji i pro fi lak ty ki zdro wia psy chi cz ne go w dzia ³a -
niach pod mio tów niezwi¹ za nych bez po œre dnio z sy s te mem ochro ny zdro wia (dzia ³a nia
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w pla ców kach edu ka cyj nych, wœród pra co wni ków „s³u¿b mun du ro wych”, kam pa nie
spo ³e cz ne skie ro wa ne do cho rych i ich oto cze nia).

W dal szej ko lej no œci op ra co wa ne zo sta n¹ pla ny (przy go to wy wa ne ju¿ przez nie któ -
re je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go – bê d¹ ce or ga na mi za ³o ¿y ciel ski mi za k³a dów
psy chia try cz nej opie ki zdro wot nej) prze kszta³ ce nia do tych cza so wej or ga ni za cji udzie -
la nia œwiad czeñ zdro wot nych z za kre su psy chia trii w kie run ku mo de lu œro do wis ko we -
go k³a d¹ ce go na cisk na po moc za ró wno cho re mu, jak i je go oto cze niu, nie
w wa run kach szpi tal nych, ale w do mu, w ho ste lu lub od dzia le dzien nym. Ró wno leg le
op ra co wa ny po wi nien zo staæ przez p³at ni ka (NFZ) no wy spo sób fi nan so wa nia œwiad -
czeñ zdro wot nych – za pe wnia j¹ cy op ³a cal noœæ no wej for my opie ki psy chia try cz nej.

W pro ce sie re a li za cji Pro gra mu prze wi du je siê ak ty w ny udzia³ or ga ni za cji po za -
rz¹ do wych re pre zen tu j¹ cych za ró wno œwiad cze nio daw ców, jak i œwiad cze nio bior ców
i ich ro dzin.

Szcze gó ³o we ce le i za da nia przy jê te do re a li za cji przez po szcze gól ne pod mio ty zo sta -
n¹ je dnak usta lo ne do pie ro po za koñ cze niu uz go dnieñ miê dzy re sor to wych i kon sul ta -
cji spo ³e cz nych.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Adam Fron czak
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz
oraz do mi ni stra Skar bu Pañ stwa Alek san dra Gra da

We d³ug in for ma cji uzy s ka nych na po sie dze niu Ko mi sji Zdro wia Se na tu
w dniu 10 gru dnia 2008 r. Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa pla nu je pry wa ty za -
cjê dwu na stu z dwu dzie stu piê ciu pol skich uz dro wisk.

Roz po czê to pry wa ty za cjê piê ciu za k³a dów uz dro wis ko wych. Jej za koñ -
cze nie jest pla no wa ne w po ³o wie 2009 r. Te za k³a dy to: Uz dro wis ko Kra ków
Swo szo wi ce, Uz dro wis ko Ka mieñ Po mor ski, Uz dro wis ko Wie niec, Uz dro wis -
ko Prze rze czyn Zdrój oraz Uz dro wis ko Ustka.

W pla nach jest pry wa ty za cja: „So la nek” Uz dro wis ka Ino wroc ³aw, Ze spo -
³u Uz dro wisk K³o dz kich w Po la ni cy Zdro ju, Uz dro wis ka Szcza wno -Jed li na
w Szcza wnie Zdro ju, Uz dro wis ka Kon stan cin Zdrój, Uz dro wis ka Ciep li ce
w Je le niej Gó rze, Uz dro wis ka Œwie ra dów -Czer nia wa w Œwie ra do wie Zdro ju, 
PPU „Zdrój” w Ustro niu. Dal sze pla ny pry wa ty za cji obe jmu j¹ sze reg ko lej -
nych uz dro wisk.

Mi mo szcze gó ³o wej dys ku sji na po sie dze niu Ko mi sji Zdro wia na dal mam
li cz ne w¹t pli wo œci co do sen su pry wa ty za cji uz dro wis ka w Wieñ cu Zdro ju.
Za k³ad dys po nu je czte ry stu miej sca mi, ofe ru je us ³u gi szpi tal ne i sa na to ryj ne,
pro du ku je wo dê mi ne ral n¹. Po re struk tu ry za cji, któ ra spo wo do wa ³a
uspra wnie nie za rz¹ dza nia i pe³ n¹ sa mo dziel noœæ fi nan so w¹, nie ma za d³u -
¿e nia i ofe ru je do brej ja ko œci us ³u gi do œwiad czo nych i ofiar nych pra co wni ków 
me dy cz nych. Po do ko na nej re struk tu ry za cji za k³ad nie wy ma ga in we sto rów.

Mam za tem do Pañ stwa Mi ni strów na stê pu j¹ ce py ta nia.
Ja ki jest cel pry wa ty za cji, cze mu ma s³u ¿yæ zmia na w³a œci cie la, sko ro

obe c ny or gan pro wa dz¹ cy i za trud nio na kad ra nie ge ne ru j¹ za d³u ¿e nia i do b -
rze s³u ¿¹ spo ³e czeñ stwu?

Czy nie na le ¿y siê ob a wiaæ, ¿e w wy ni ku pry wa ty za cji zo sta nie zmie nio -
ne nie ba wem prze zna cze nie obie k tów i stra ci my ko lej ne do sko na ³e miej sce
opie ki nad pa cjen ta mi w za kre sie re ha bi li ta cji, kar dio lo gii i neu ro lo gii? Ja k¹
ma my pe w noœæ, ¿e tak siê nie sta nie?

Ko lej ne py ta nie do ty czy prze jê cia za so bów na tu ral nych, ja ki mi te za k³a -
dy dys po nu j¹. Czy po prze jê ciu przez no we go w³a œci cie la do stêp do nich dla
ko lej nych, no wych przed siê biorstw zo sta nie za cho wa ny i czy ko rzy œci ze
sprze da ¿y bê d¹ za cho wa ne dla Skar bu Pañ stwa, czy te¿ sta n¹ siê Ÿród ³em
do cho dów dla no wych w³a œci cie li do tych cza so wych za k³a dów?

Bê dê zo bo wi¹ za na za udzie le nie in for ma cji w tej spra wie, ja ko ¿e spot ka -
³am siê z od mien ny mi in ter pre ta cja mi pra w ny mi w tej spra wie.

Z po wa ¿a niem
Ja ni na Fet liñ ska

Od po wiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

War sza wa, 2009.02.05

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 sty cz nia 2009 r. nr BSP/DSK-043-1268/09,

w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa ni¹ Se n a tor Ja ni nê Fet liñ sk¹ na 25. po sie -
dze niu Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 r., skie ro wa ne go do Pa ni Mi n i s ter Zdro wia Ewy 
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Ko pacz, up rzej mie in for mu jê, ¿e po li ty kê pry wa ty za cyj n¹ w sto sun ku do spó ³ek uz dro -
wis ko wych pro wa dzi Mi n i s ter Skar bu Pañ stwa.

Dziê ku jê Pa ni Se n a tor za zwró ce nie uwa gi na pro b lem te go, czy po pry wa ty za cji in -
we sto rzy bê d¹ pro wa dziæ w za ku pio nych za k³a dach le cz ni ctwa uz dro wis ko we go le cze -
nie uz dro wis ko we. Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e za le ¿eæ to bê dzie od usta lo nych przy
za ku pie wa run ków, po sta wio nych przez Mi ni ster stwo Skar bu Pañ stwa. Na le ¿y te¿
zwró ciæ uwa gê, ¿e usta wa z dnia 28 lip ca 2005 r. o le cz ni ctwie uz dro wis ko wym, uz dro -
wis kach i ob sza rach ochro ny uz dro wis ko wej oraz o gmi nach uz dro wis ko wych (Dz. U.
Nr 167, poz. 1399, oraz z 2007, Nr 133, poz. 921) w spo sób is tot ny ogra ni cza mo¿ li -
woœæ pro wa dze nia in nej dzia ³al no œci go spo dar czej, a tak ¿e, ¿e is t nie je du ¿y po pyt na
œwiad cze nia le cz ni ctwa uz dro wis ko we go oraz, ¿e pro ce sy de mo gra fi cz ne, spo ³e cz ne
i go spo dar cze za cho dz¹ ce w na szym kra ju i w Eu ro pie po zwa la j¹ za k³a daæ, ¿e bê dzie on 
siê roz wi ja³.

Od po wia da j¹c na dru gie py ta nie do ty cz¹ ce ewen tual ne go prze jê cia w trak cie pry -
wa ty za cji le cz ni czych za so bów na tu ral nych, up rzej mie in for mu jê, ¿e su row ce na tu ral -
ne s¹ w³a s no œci¹ Skar bu Pañ stwa co wy ni ka z prze pi sów usta wy z dnia 4 lu te go
1994 r. – Pra wo geo lo gi cz ne i gór ni cze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z póŸn. zm.),
na wy do by wa nie ich na le ¿y po sia daæ kon ce sjê wy da wa n¹ przez Mi ni ster stwo Ochro ny
Œro do wis ka.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Ha ber

Od po wiedŸ
MINISTRA SKARBU PAÑSTWA

War sza wa, 2009.02.11

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W zwi¹z ku z pis mem z dnia 21 sty cz nia 2009 ro ku, znak: BPS/DSK-043-1270/09

do ty cz¹ cym oœ wiad cze nia se n a tor Ja ni ny Fet liñ skiej, z³o ¿o ne go na 25. po sie dze niu Se -
na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku w spra wie pla nu pry wa ty za cji „Uz dro wis ka Wie -
niec” Sp. z o.o. w Wieñ cu Zdro ju wy jaœ niam co na stê pu je:

1. Spó ³ki uz dro wis ko we Skar bu Pañ stwa po wsta ³y w wy ni ku prze kszta³ ce nia uz dro --
wis ko wych przed siê biorstw pañ stwo wych na pod sta wie art. 4 ust. 1 pkt 2
w zwi¹z ku z art. 3 ust. 1 usta wy z dnia 30 sier pnia 1996 o ko mer cja li za cji i pry wa --
ty za cji (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z póŸn. zm.). Ko mer cja li za cja zbieg ³a siê z wpro wa --
dze niem od dnia 1.01.1999 ro ku re for my ubez pie czeñ zdro wot nych. Je dnak ¿e
spó ³ki uz dro wis ko we, po mi mo i¿ po prze d nio fun kcjo no wa ³y ja ko przed siê bior --
stwa u¿y te cz no œci pub li cz nej, nie zo sta ³y od d³u ¿o ne wzo rem in nych za k³a dów
opie ki zdro wot nej. St¹d te¿ ju¿ na star cie pro wa dze nia dzia ³al no œci w no wej for --
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mu le pra w nej spó ³ki uz dro wis ko we zna laz ³y siê w trud nej sy tua cji fi nan so wej,
któ ra w g³ó wnej mie rze spo wo do wa na by ³a sy s te ma ty cz nym nie do fi na so wa niem
rze czy wi stych ko sz tów le cze nia uz dro wis ko we go.
Aby prze trwaæ na co raz bar dziej kon ku ren cyj nym ryn ku us ³ug uz dro wis ko wych
wszy s t kie spó ³ki uz dro wis ko we zmu szo ne by ³y do prze pro wa dze nia dzia ³añ re --
struk tu ry za cyj nych. Dla nie któ rych spó ³ek uz dro wis ko wych po zy ty wne efek ty re --
struk tu ry za cyj ne nie by ³y by mo¿ li we do osi¹g niê cia bez po mo cy pub li cz nej. Re --
struk tu ry za cja „Uz dro wis ka Wie niec” Sp. z o.o. do ko na ³a siê przy udzia le œrod ków 
po mo cy pub li cz nej udzie lo nej w for mie do ka pi ta li zo wa nia w kwo cie 6.291.000,00 z³.
G³ó wnym Ÿród ³em przy cho dów spó ³ek uz dro wis ko wych s¹ kon trak ty z Na ro do --
wym Fun du szem Zdro wia. Nis ki po ziom cen po wo du je, ¿e dzia ³al noœæ spó ³ek
uz dro wis ko wych na dal cha rak te ry zu je siê nis k¹ ren to wno œci¹.
Re a su mu j¹c, zrea li zo wa ny przy wspar ciu Skar bu Pañ stwa pro gram re struk tu ry --
za cji po zwa la ak tu al nie „Uz dro wis ku Wie niec” Sp. z o.o. na ge ne ro wa nie zy s ków
(prze wi dy wa ny zysk net to za rok 2009 wy nie sie ok. 500 tys. z³), ale ich wy so koœæ
nie stwa rza gwa ran cji dla dal sze go roz wo ju tej Spó ³ki.
Pry wa ty za cja „Uz dro wis ka Wie niec” Sp. z o.o. jest efek tem œwia do me go wy bo ru
do ko na ne go przez Mi ni stra Skar bu Pañ stwa. Zrea li zo wa ny pro gram re struk tu ry --
za cji po zy ty wnie wp³y wa na war toœæ ww. spó ³ki, a zna le zie nie in we sto ra po zwo li
na po zy s ka nie œrod ków nie zbê d nych dla jej dal sze go roz wo ju.

2. De cyz ja o li cz bie spó ³ek uz dro wis ko wych wy ³¹ czo nych z pry wa ty za cji zo sta ³a pod --
jê ta w po ro zu mie niu z Mi ni strem Zdro wia. W³a œ nie sta no wis ko Mi ni stra Zdro wia
stwier dza j¹ ce, i¿ prze kszta³ ce nia w³as no œcio we uz dro wis ko wych spó ³ek Skar bu
Pañ stwa nie bê d¹ ogra ni cza ³y mo¿ li wo œci za pe wnie nia le cze nia uz dro wis ko we go
ze œrod ków pub li cz nych, stwo rzy ³o pod sta wy do ra cjo nal ne go po de jœcia do pry --
wa ty za cji spó ³ek uz dro wis ko wych oraz ogra ni cze nia li cz by spó ³ek wy ³¹ czo nych
z pry wa ty za cji.

3. Spo sób ko rzy sta nia za so bów na tu ral nych (wód mi ne ral nych, bo ro win, itp.) szcze --
gó ³o wo re gu lu j¹ od rêb ne prze pi sy pra wa obo wi¹ zu j¹ ce wszy s t kie pod mioty
go spo dar cze eks ploa tu j¹ ce te za so by, a w szcze gól no œci usta wa z dnia 4 lu te go
1994 ro ku – pra wo geo lo gi cz ne i gór ni cze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947
z póŸn. zm.). Pra wo do eks ploa ta cji za so bów na tu ral nych (kon ce sja) jest w³a s no --
œci¹ spó ³ki nie za le¿ nie od jej struk tu ry w³as no œcio wej.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
Alek san der Grad

25. posiedzenie Senatu w dniu 15 stycznia 2009 r. 41



Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Gor czy cy
oraz senatora Ryszarda Góreckiego

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej znaj du je

siê od noœ nik do stro ny www.po wro ty.gov.pl. Po œród po rad na pod stro nie
o uz na wa niu sta ¿u pra cy z po by tu za gra ni c¹ znaj du je siê wpis: „Pra cu j¹c za
gra ni c¹, po win niœ my pa miê taæ o gro ma dze niu do ku men tów po twier dza -
j¹ cych sta¿ pra cy. Okre sy wcze œ niej sze go za trud nie nia mo ¿e my udo ku men -
to waæ przede wszy s t kim œwia de ctwem pra cy, ale tak ¿e in ny mi
do ku men ta mi pry wat ny mi i urzê do wy mi, ta ki mi jak umo wa o pra cê, za -
œwiad cze nie wy sta wio ne przez pra co daw cê, od cin ki wy p³at wy na gro dze nia,
za œwiad cze nia o ob jê ciu pra co wni ka ubez pie cze niem spo ³e cz nym”.

Na pod stro nie o za si³ ku dla bez ro bot nych po po wro cie do Pol ski mo ¿e my
prze czy taæ: „Aby okres prze pra co wa ny za gra ni c¹ móg³ zo staæ do da ny do
okre su wy ma ga ne go do przy zna nia pra wa do za si³ ku dla bez ro bot nych
w Pol sce, mu si my uzy s kaæ w pañ stwie za trud nie nia for mu larz E301. Jest on
je dy nym uz na wa nym do ku men tem po twier dza j¹ cym okre sy ubez pie cze nia
lub za trud nie nia prze by te w in nym pañ stwie cz³on kow skim”.

For mu larz E301 jest za œwiad cze niem do ty cz¹ cym okre sów za li cza nych
przy przy zna wa niu œwiad czeñ dla bez ro bot nych. A sko ro jest on do ku men -
tem po twier dza j¹ cym okre sy ubez pie cze nia, to po wsta je py ta nie, czy mo ¿e
byæ wy ko rzy sty wa ny do po twier dze nia u pol skie go pra co daw cy okre sów za -
trud nie nia, na przy k³ad przy usta la niu wy mia ru ur lo pu. Nie jest to py ta nie re -
to ry cz ne i wy du ma ne, ale wziê te z rze czy wi sto œci. Z ta kim py ta niem
zwra ca j¹ siê do nas, po przez biu ro se na tor skie, wy bor cy, któ rych spra wa do -
ty czy.

W Wiel kiej Bry ta nii nie ma do ku men tu, któ ry mo¿ na na zwaæ œwia de ctwem
pra cy, a in ne wy mie nio ne wcze œ niej (umo wa o pra cê, za œwiad cze nie wy sta -
wio ne przez pra co daw cê, od cin ki wy p³at wy na gro dze nia, za œwiad cze nia
o ob jê ciu pra co wni ka ubez pie cze niem spo ³e cz nym) to wie lo stro ni co we do ku -
men ty. Na przy k³ad od cin ki wy p³at wy na gro dze nia, gdy wy na gro dze nie
otrzy mu je siê co ty dzieñ, to czê sto set ka do ku men tów, któ re na le ¿a ³o by przed 
przed sta wie niem pol skie mu pra co daw cy prze t³u ma czyæ na jê zyk pol ski. Nie -
ste ty zda rza j¹ siê ró w nie¿ sy tua cje, gdy pra co wnik po po wro cie do Pol ski re -
zyg nu je ze swoich up ra wnieñ, po nie wa¿ nie op ³a ci mu siê t³u ma czyæ tych
do ku men tów, aby uzy s kaæ pra wo do ur lo pu.

Spot kaliœmy siê tak ¿e z sy tua cj¹, gdy pra co daw ca stwier dzi³, ¿e ow -
szem, móg³ by uz naæ okre sy za trud nie nia za gra ni c¹ na wet na pod sta wie do -
ku men tu E301 (le piej zro biæ dla pra co wni ka wiê cej ni¿ mniej), ale ten
do ku ment nie jest wy mie nio ny na stro nie mi ni ster stwa ja ko do ku ment po -
twier dza j¹ cy okre sy za trud nie nia.

Dla te go za py tu jemy, czy for mu larz E301 mo ¿e byæ za ta ki uz na ny? A je œ li 
tak, to czy in for ma cja o tym mog ³a by siê po ja wiæ na stro nach in ter ne to wych
mi ni ster stwa? To jest zwiêz ³y i kró t ki for mu larz, któ re go t³u ma cze nie uzy s ku -
je siê na wet z urzê du pra cy, wiêc by³ by do go dnym dla pra co wni ków spo so -
bem udo ku men to wa nia okre sów za trud nie nia.

Po za tym czê sto spo ty kamy siê z py ta nia mi, czy mi ni ster stwo nie mog ³o -
by po daæ bar dziej szcze gó ³o wo do ku men tów, na pod sta wie któ rych uz na wa -
ne s¹ okre sy za trud nie nia czy ubez pie cze nia za gra ni c¹. Je œ li za war te s¹
gdzieœ ta kie in for ma cje, to pro szê o wska za nie ich, abyœmy mogli oso by za in -
te re so wa ne do nich od sy ³aæ.

Z wy ra za mi sza cun ku
Sta ni s³aw Gor czy ca
Ry szard Gó rec ki
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Od po wiedŸ

War sza wa, 20 lu te go 2009 r.

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

W od po wie dzi na Pa na pis mo z dnia 21 sty cz nia 2009 ro ku, znak:
BPS/DSK-043-1272/09 w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Sta ni s³a wa
Gor czy cê oraz se na to ra Ry szar da Gó rec kie go na 25. po sie dze niu Se na tu RP w dniu
15 sty cz nia 2009 ro ku do ty cz¹ ce go uz na nia okre sów za trud nie nia za gra ni c¹ na pod -
sta wie for mu la rza E 301 do okre sów pra cy w Rze czy po spo li tej Pol skiej w za kre sie
up ra wnieñ pra co wni czych up rzej mie wy jaœ niam:

Ko mi sja Ad mi ni stra cyj na ds. Za bez pie cze nia Spo ³e cz ne go Pra co wni ków Mi gru -
j¹ cych okreœ li ³a w de cyz ji nr 199 z dnia 13 paŸ dzier ni ka 2004 ro ku wzo ry for mu la rzy
nie zbê d ne do sto so wa nia roz po rz¹ dzeñ Ra dy (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czer wca
1971 ro ku w spra wie sto so wa nia sy s te mów za bez pie cze nia spo ³e cz ne go do pra co wni -
ków na jem nych, osób pro wa dz¹ cych dzia ³al noœæ na w³a s ny ra chu nek i do cz³on ków
ich ro dzin prze mie sz cza j¹ cych siê we Wspól no cie i (EWG) nr 574/72 z dnia 21 mar ca
1972 ro ku w spra wie wy ko ny wa nia roz po rz¹ dze nia (EWG) nr 1408/71 (se ria E 300).
Zgo d nie z po wy ¿ sz¹ de cyz j¹ for mu larz E 301 jest za œwiad cze niem do ty cz¹ cym okre sów 
za li cza nych przy przy zna wa niu œwiad czeñ dla bez ro bot nych.

Okre sy ubez pie cze nia i za trud nie nia wy mie nio ne w for mu la rzu E 301 (pkt 3 i 4) s¹
wy ³¹ cz nie okre sa mi pra cy na jem nej w ro zu mie niu roz po rz¹ dze nia 1408/71 i uw zglê dnia -
ne s¹ w nie zbê d nym za kre sie przez in sty tu cjê pañ stwa w³a œci we go je dy nie w ce lu
na by cia, za cho wa nia lub od zy s ka nia pra wa do œwiad czeñ z ty tu ³u bez ro bo cia.

Zgo d nie z art. 86 ust. 1 usta wy z dnia 20 kwiet nia 2004 ro ku o pro mo cji za trud nie -
nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (t.j.: Dz. U. z 2008 ro ku, nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.)
udo ku men to wa ne okre sy za trud nie nia prze by te za gra ni c¹ u pra co daw cy za gra ni cz ne -
go s¹ za li cza ne do okre sów pra cy w Rze czy po spo li tej Pol skiej w za kre sie up ra wnieñ
pra co wni czych.

Przez „udo ku men to wa ne okre sy za trud nie nia” na le ¿y ro zu mieæ okre sy za trud nie -
nia spe³ nio ne u pra co daw ców za gra ni cz nych, po twier dzo ne do ku men tem urzê do wym
lub pry wat nym. Ka ¿ dy do ku ment, któ ry up raw do po dab nia fakt za trud nie nia, np.
umo wa o pra cê, za œwiad cze nie wy sta wio ne przez pra co daw cê, od cin ki wy p³at wy na -
gro dze nia czy za œwiad cze nia za wie ra j¹ ce in for ma cjê do ty cz¹ c¹ pod le ga niu ubez pie cze -
niu spo ³e cz ne mu jest do ku men tem, któ ry wska zu je i po twier dza, ¿e oso ba któ ra
po wo ³u je siê na za trud nie nie u pra co daw cy za gra ni cz ne go by ³a fak ty cz nie za trud nio -
na.

W kwe stii do pu sz czal no œci za li cze nia okre sów za trud nie nia za gra ni c¹ u pra co daw -
cy za gra ni cz ne go do okre sów pra cy w Rze czy po spo li tej Pol skiej w za kre sie up ra wnieñ
pra co wni czych na pod sta wie for mu la rza E 301, na le ¿y stwier dziæ, ¿e ani usta wo daw -
stwo pol skie ani wspól no to we te go nie za bra nia. Kwe stia uz na nia ww. okre sów ubez -
pie cze nia i za trud nie nia jest uza le¿ nio ne od pol skie go pra co daw cy.

Je dno czeœ nie ko nie cz ne jest zwró ce nie uwa gi na fakt, i¿ zgo d nie z art. 2 ust. 1
pkt 43 usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy przez za trud nie nie
ro zu mie my wy ko ny wa nie pra cy tyl ko na pod sta wie sto sun ku pra cy, sto sun ku s³u¿ bo -
we go oraz umo wy o pra cê na k³ad cz¹.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Gó rec kie go
oraz se na to ra Sta ni s³a wa Gor czy cy

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W imie niu mie sz kañ ców War mii i Ma zur zwra ca my siê z up rzej m¹ pro œb¹

o wspar cie na szych dzia ³añ zmie rza j¹ cych do ko rek ty na zwy i za kre su je d ne go
z pro jek tów wy ko ny wa nych z fun du szy po cho dz¹ cych z Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go „In fra struk tu ra i Œro do wis ko”. Na zwa „Bu do wa dro gi nr 16, od ci nek Ol sztyn
– Au gu stów wraz z ob wo dni c¹ Ol szty na (z wy ³¹ cze niem ob wo dni cy E³ ku)” po -
win na zo staæ za mie nio na na „Bu do wa dro gi nr 16, od ci nek Ostró da – Au gu stów
wraz z ob wo dni c¹ Ol szty na (z wy ³¹ cze niem ob wo dni cy E³ ku)”. Skie ro wa liœ my
w tej spra wie pis mo do El ¿bie ty Bieñ kow skiej, mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go.

Wy d³u ¿e nie fi nan so wa ne go z PO IiŒ od cin ka dro gi kra jo wej nr 16 od Ol -
szty na do Ostró dy bê dzie mia ³o ol brzy mi wp³yw na zwiê k sze nie bez pie czeñ -
stwa na tej tra sie. Obe c nie naj wiê k sze na tê ¿e nie ru chu na dro dze kra jo wej
nr 16 jest po miê dzy Ol szty nem i Bar cze wem oraz w³a œ nie po miê dzy Ostró d¹
i Ol szty nem. Do prze bu do wa nia na tym od cin ku po zo sta ³o oko ³o 12 km dro gi
po miê dzy Gie trzwa³ dem i Sta ry mi Ja b³on ka mi.

Od ci nek od Ostró dy do Sta rych Ja b³o nek zo sta nie zrea li zo wa ny w ra -
mach pro jek tu prze bu do wy dro gi kra jo wej nr 7 w ce lu spra w nej or ga ni za cji
mi strzostw Eu ro py w pi³ ce no¿ nej w 2012 r. Wy bu do wa nie bra ku j¹ ce go od -
cin ka umo¿ li wi po ³¹ cze nie re a li zo wa ne go pro jek tu prze bu do wy dro gi kra jo -
wej nr 7, pro wa dzo ne go w ra mach „Pro gra mu bu do wy dróg kra jo wych na
la ta 2008–2012” z prze bu do wy wa n¹ dro g¹ kra jo w¹ nr 16 i stwo rzy uzu -
pe³ nia j¹ cy siê sy s tem.

Sto wa rzy sze nie „Szes na stka”, sku pia j¹ ce wszy s t kie je dno stki sa mo -
rz¹ du te ry to rial ne go znaj du j¹ ce siê wzd³u¿ dro gi kra jo wej nr 16, pod jê ³o
uchwa ³ê w for mie ape lu o ko rek tê na zwy za da nia z Pro gra mu Ope ra cyj ne go
„In fra struk tu ra i Œro do wis ko” z „Bu do wa dro gi nr 16, od ci nek Ol sztyn – Au -
gu stów wraz z ob wo dni c¹ Ol szty na (z wy ³¹ cze niem ob wo dni cy E³ ku)” na
„Bu do wa dro gi nr 16, od ci nek Ostró da – Au gu stów wraz z ob wo dni c¹ Ol szty -
na (z wy ³¹ cze niem ob wo dni cy E³ ku)”.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Gó rec ki
Sta ni s³aw Gor czy ca

Od po wiedŸ

War sza wa, 2 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ry szar da Gó rec kie go oraz se -

na to ra Sta ni s³a wa Gor czy cê na 25. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 r.,
prze s³a ne pis mem nr BPS/DSK-043-1273/09 z dnia 21 sty cz nia br. po ni ¿ej przed sta -
wiam sta no wis ko w spra wie.
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Oœ wiad cze nie do ty czy pro po zy cji zmia ny za kre su rze czo we go pro jek tu bu do wy od -
cin ka dro gi kra jo wej nr 16 prze wi dzia ne go do do fi nan so wa nia ze œrod ków unij nych
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Œro do wis ko (PO IiŒ). W chwi li obe c -
nej pro jekt prze wi du je bu do wê od cin ka dro gi nr 16 od Ol szty na do Au gu sto wa, w tym
bu do wê ob wo dni cy Ol szty na. Pro po zy cja Pa nów Se na to rów po le ga na w³¹ cze niu w za -
kres pro jek tu od cin ka Gie trzwa³d – Sta re Ja b³on ki, któ ry sta no wi po ³¹ cze nie z pla no -
wa n¹ ob wo dni c¹ Ostró dy. Wi¹ za ³o by siê to z ko nie cz no œci¹ zna le zie nia do dat ko wych
œrod ków na sfi nan so wa nie in we sty cji. W zwi¹z ku z tym, ¿e alo ka cja œrod ków na Dzia -
³a nie 8.2 „Dro gi kra jo we po za sie ci¹ TEN-T” w Prio ry te cie VIII PO IiŒ jest w ca ³o œci roz -
dy spo no wa na w chwi li obe c nej nie ma mo¿ li wo œci w³¹ cze nia pro jek tu na Li stê
Pro jek tów In dy wi dual nych. Je dno czeœ nie, z uwa gi na ogra ni czo ne œrod ki prze zna czo -
ne na fi nan so wa nie wzmoc nieñ dróg kra jo wych, nie jest mo¿ li we sfi nan so wa nie tej in -
we sty cji w ca ³o œci ze œrod ków kra jo wych. Mi ni ster stwo In fra struk tu ry pro po nu je
roz wa ¿e nie wy st¹ pie nia o do fi nan so wa nie pro jek tu z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wój
Pol ski Wscho dniej, dla któ re go In sty tu cj¹ Za rz¹ dza j¹ c¹ jest Mi ni ster stwo Roz wo ju Re -
gio nal ne go.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Pa try cja Wo liñ ska-Bar tkie wicz
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Od je de na stu lat trwa re no wa cja po nadstu dwu dzie sto let nie go ko œcio ³a

pod wez wa niem Naj œwiêt sze go Imie nia Je zus przy uli cy Sien kie wi cza 60
w £o dzi. Tak d³u gi czas re mon tu spo wo do wa ny jest bra kiem œrod ków fi nan -
so wych. Do ta cje przy zna wa ne przez w³a dze mia sta £o dzi nie ste ty nie s¹ wy -
star cza j¹ ce do prze pro wa dze nia kom plek so wej re no wa cji. Ko œció³ Oj ców
Je zui tów jest je d nym z naj cen niej szych ³ó dz kich za byt ków sa kral nych. Ze
wzglê du na swój uni ka to wy cha rak ter i prze piêk ne wnê trza jest on chêt nie
od wie dza ny przez wier nych i tu ry stów. Ko œció³ ten od gry wa ogrom n¹ ro lê
spo ³e cz n¹. Sta no wi nie tyl ko miej sce kul tu re li gij ne go, ale dla ogrom nej rze -
szy ³o dzian jest tak ¿e za byt kiem uto¿ sa mia nym z tym mia stem. Stan te ch ni cz -
ny, w ja kim obe c nie znaj du je siê ko œció³, za gra ¿a bez pie czeñ stwu lu dzi. Dla -
te go te¿ tak is tot ne jest prze pro wa dze nie re mon tu w bie ¿¹ cym ro ku.
Na tych mia sto wej re no wa cji wy ma ga j¹ miê dzy in ny mi wie ¿y cz ki nad prez bi -
te rium, szczyt tran sep tu przy wie ¿y cz kach oraz in ne frag men ty usy tuo wa ne
w ró¿ nych czê œciach ko œcio ³a. W dniu 26 li s to pa da 2008 r. w Mi ni ster stwie
Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go zo sta³ z³o ¿o ny przez Oj ców Je zui tów
wnio sek o do fi nan so wa nie prac kon ser wa tor skich i re stau ra tor skich po li -
chro mii i sztu ka te rii oraz na praw kon struk cyj nych skle pie nia ko œcio ³a.
Wniose k opiewa na kwo tê 170 ty siê cy 342 z³ 3 gr.

Ko œció³ Oj ców Je zui tów w £o dzi bez w¹t pie nia za s³u gu je na to, by oto czyæ 
go ochro n¹ oraz za bez pie czyæ przed zni sz cze niem. To pra w dzi wa pe r³a ar chi -
tek to ni cz na o nie w¹t pli wym zna cze niu kul tu ro wym. Okaz jê, by siê o tym
prze ko naæ, mie li dwaj osta t ni wi ce mi ni stro wie re sor tu, któ rzy oso bi œcie od -
wie dzi li œwi¹ ty niê.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze, ca³ ko wi cie po pie ra j¹c ini cja ty wê ra to wa nia
ko œcio ³a, zwra cam siê do Pa na z up rzej m¹ pro œb¹ o przy zna nie do ta cji na wy -
mie nio ny cel.

Li czê na Pa na poparcie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Grub ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 17 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Ma cie ja Grub skie go Se na to ra Rze czy po spo li tej 

z³o ¿o ne na 25. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 r. (BPS/DSK-043-1274/09),
prze ka za ne do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go w dniu 22.01.2009 r.,
w spra wie wspar cia pro jek tu re no wa cji ko œcio ³a pod Wez wa niem Naj œwiêt sze go Imie -
nia Je zus przy ul. Sien kie wi cza 60 w £o dzi, pro szê o przy jê cie po ni¿ szych in for ma cji.

W dniu 1 gru dnia 2008 r. mi n¹³ ter min 1. na bo ru wnios ków o udzie le nie do ta cji na
pra ce kon ser wa tor skie, re stau ra tor skie i ro bo ty bu dow la ne przy za byt ku wpi sa nym do 
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re je stru za byt ków, w ra mach pro gra mu Dzie dzi ctwo Kul tu ro we Prio ry tet 1 Ochro na za -
byt ków. Z³o ¿o nych zo sta ³o 1245 wnios ków, na ³¹ cz n¹ kwo tê pra wie 540 mln z³. Wœród
1014 po pra w nych for mal nie wnios ków znaj do wa³ siê wnio sek Do mu Za kon ne go i Pa -
ra fii Oj ców Je ziu tów p.w. Naj œwiêt sze go Imie nia Je zus w £o dzi obe jmu j¹ cy kon ser wa -
cjê i re stau ra cjê po li chro mii i sztu ka te rii w przêœ le nr 9 tran sep tu oraz na pra wy
kon struk cyj ne skle pieñ w przêœ le nr 2 i 9 ko œcio ³a OO. Je zui tów w £o dzi przy ul. Sien -
kie wi cza 60. Na re a li za cjê po wy ¿ sze go za da nia nie zo sta ³y za re zer wo wa ne œrod ki fi nan -
so we z po wo du nie wy star cza j¹ cej pu li œrod ków fi nan so wych w bu d¿e cie pro gra mu,
któ ry zo sta³ zmniej szo ny z po wo du trud nej sy tua cji fi nan sów pub li cz nych i zwi¹ za -
nych z ni¹ ko nie cz nych o sz czê dno œci.

Zgo d nie z re gu la mi nem Prio ry te tu 1 Ochro na za byt ków wnio sek zo sta³ oce nio ny
pod wzglê dem formalnoprawnym i ja ko po pra w ny pod le ga³ oce nie me ry to ry cz nej Ze -
spo ³u Ste ru j¹ ce go ds. Ochro ny Za byt ków. Cz³on ko wie Ze spo ³u Ste ru j¹ ce go oce nia j¹
wnios ki uw zglê dnia j¹c kry te ria za pi sa ne w re gu la mi nie prio ry te tu tj.: stan za cho wa nia 
za byt ku, wpis za byt ku na Li stê Œwia to we go Dzie dzi ctwa Kul tu ro we go i Przy ro dni cze go
UNESCO, uz na nie za byt ku za Po mnik Hi sto rii, czas po wsta nia za byt ku, wy so koœæ de -
kla ro wa nych œrod ków w³a s nych oraz po zy s ka nych z in nych Ÿró de³, a tak ¿e wy so koœæ
œrod ków prze zna czo nych na do fi nan so wa nie w ra mach prio ry te tu.

W pier wszym na bo rze zo sta ³y za re zer wo wa ne œrod ki na re a li za cjê 189 za dañ, na
³¹ cz n¹ kwo tê 48.810.478,00 z³. Ta ka sy tua cja po wo du je, ¿e nie ma mo¿ li wo œci udzie le -
nia wspar cia fi nan so we go dla wszy s t kich po pra w nych for mal nie wnios ków na pra ce
kon ser wa tor skie, re stau ra tor skie lub ro bo ty bu dow la ne przy obie k tach za byt ko wych.

Po zo sta jê z sza cun kiem

z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Pod se kre tarz Sta nu
To masz Mer ta
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi ni stra kul tu ry i dzie dzi ctwa na ro do we go Bog da na Zdro jew skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Rok te mu dziê ki do ta cji przy zna nej przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie -

dzi ctwa Na ro do we go oraz do fi nan so wa niu udzie lo ne mu przez w³a dze sa mo -
rz¹ do we Sie ra dza i wo je wó dz twa ³ó dz kie go by ³o mo¿ li we roz po czê cie
nie zwyk le is tot nych, a za ra zem ¿mu dnych prac son da ¿o wych przy œre dnio -
wie cz nych i póŸ niej szych po li chro miach od kry tych w Sie ra dzu w kru¿ gan -
kach trzy na sto wie cz ne go kla szto ru Sióstr Ur szu la nek Ser ca Je zu sa
Ko na j¹ ce go. Kon ty nuo wa nie w bie ¿¹ cym ro ku prac przy ma lo wid ³ach œcien -
nych jest nie zwyk le is tot ne z uwa gi na roz po czê ty pro ces osu sza nia mu rów
kla szto ru. Wnio sek z pro œb¹ o do ta cjê w wy so ko œci 65 ty siê cy 720 z³ z prze -
zna cze niem na wy mie nio ny cel zo sta³ z³o ¿o ny w Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie -
dzi ctwa Na ro do we go w dniu 27 li s to pa da 2008 r. Po nad to ko nie cz ne jest
prze pro wa dze nie prac ra tun ko wych i re mon to wych przy da chach kla szto ru.
Od two rze nia wy ma ga dre wnia na kon struk cja da cho wa wraz z po kry ciem
oraz ok na da cho we. Na ten cel pla ców kom ur szu lañ skim w Pol sce uda ³o siê
ze braæ 131 ty siê cy 244 z³ 55 gr. Œrod ki te je dnak nie po kry j¹ ca ³o œci ko sz tów
zwi¹ za nych z re mon tem. Dla te go te¿ Zgro ma dze nie Sióstr Ur szu la nek z³o ¿y ³o
w Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go dru gi wnio sek, któ ry
opie wa na kwo tê 1 mi lio na 170 ty siê cy z³.

Trzy na sto wie cz ny kla sztor Sióstr Ur szu la nek w Sie ra dzu to wy j¹t ko wy
za by tek sta no wi¹ cy od zwier cied le nie mi nio nych epok. Obiekt ten ze wzglê du 
na swo j¹ hi sto ry cz n¹ i kul tu ro w¹ war toœæ za s³u gu je na to, by is t nieæ i cie szyæ
ko lej ne po ko le nia Po la ków. War te pod kreœ le nia jest ró w nie¿ to, i¿ w bie ¿¹ cym 
ro ku mi ja sie dem dzie si¹t lat od œmier ci Mat ki Za ³o ¿y ciel ki, œwiê tej Ur szu li Le -
dó chow skiej, któ ra w la tach dwu dzie stych XX wie ku od Oj ców Do mi ni ka nów
uzy s ka ³a dla swe go zgro ma dze nia zruj no wa ny kla sztor, od bu do wa ny dziê ki
wy si³ ko wi i pra cy fi zy cz nej sióstr.

Li cz¹c na poparcie Pa na Mi ni stra dla przed sta wio nej ini cja ty wy, zwra -
cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o przy zna nie Sio strom Ur szu lan kom Ser ca Je zu sa
Ko na j¹ ce go z Sie ra dza wymienionych we wnioskach kwot z prze zna cze niem
na wy mie nio ne ce le.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ma ciej Grub ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 17 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Ma cie ja Grub skie go Se na to ra Rze czy po spo li tej 

z³o ¿o ne na 25. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 r. (BPS/DSK-043-1274/09),
prze ka za ne do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go w dniu 22.01.2009 r.
w spra wie wspar cia wnios ków z³o ¿o nych przez Dom Zgro ma dze nia Sióstr Ur szu la nek
Ser ca Je zu sa Ko na j¹ ce go w Sie ra dzu, pro szê o przy jê cie po ni¿ szych in for ma cji.
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W dniu 1 gru dnia 2008 r. mi n¹³ ter min 1. na bo ru wnios ków o udzie le nie do ta cji na
pra ce kon ser wa tor skie, re stau ra tor skie i ro bo ty bu dow la ne przy za byt ku wpi sa nym do 
re je stru za byt ków, w ra mach pro gra mu Dzie dzi ctwo Kul tu ro we Prio ry tet 1 Ochro na za -
byt ków. Z³o ¿o nych zo sta ³o 1245 wnios ków, na ³¹ cz n¹ kwo tê pra wie 540 mln z³. Wœród
1014 po pra w nych for mal nie wnios ków znaj do wa ³y siê dwa wnios ki z³o ¿o ne przez Zgro -
ma dze nie Sióstr Ur szu la nek z Sie ra dza. Mi n i s ter Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go
za re zer wo wa³ œrod ki fi nan so we w wy so ko œci 750.000,00 z³ na za da nie obe jmu j¹ ce re -
mont da chu kla szto ru – bu dyn ku pi ro ra tu oraz skrzyd ³a pó³ noc ne go i za cho dnie go,
dru gie za da nie do ty cz¹ ce kon ser wa cji este ty cz nej ma lo wi de³ œcien nych w kru¿ gan -
kach kla szto ru nie otrzy ma ³o wspar cia ze wzglê du na nie wy star cza j¹ c¹ pu lê œrod ków
fi nan so wych w bu d¿e cie pro gra mu, któ ry zo sta³ zmniej szo ny z po wo du trud nej sy tua -
cji fi nan sów pub li cz nych i zwi¹ za nych z ni¹ ko nie cz nych o sz czê dno œci.

Zgo d nie z re gu la mi nem Prio ry te tu 1 Ochro na Za byt ków z³o ¿o ne wnios ki zo sta ³y
oce nio ne pod wzglê dem formalnoprawnym i ja ko po pra w ne pod le ga ³y oce nie me ry to ry -
cz nej Ze spo ³u Ste ru j¹ ce go ds. Ochro ny Za byt ków. Cz³on ko wie Ze spo ³u Ste ru j¹ ce go
oce nia j¹ wnios ki uw zglê dnia j¹ ce kry te ria za pi sa ne w re gu la mi nie prio ry te tu tj.: stan
za cho wa nia za byt ku, wpis za byt ku na Li stê Œwia to we go Dzie dzi ctwa Kul tu ro we go
i Przy ro dni cze go UNESCO, uz na nie za byt ku za Po mnik Hi sto rii, czas po wsta nia za byt -
ku, wy so koœæ œrod ków prze zna czo nych na do fi nan so wa nie w ra mach prio ry te tu.

W pier wszym na bo rze zo sta ³y za re zer wo wa ne œrod ki na re a li za cjê 189 za dañ, na
³¹ cz n¹ kwo tê 48.810.478,00 z³. Ta ka sy tua cja po wo du je, ¿e nie ma mo¿ li wo œci udzie le -
nia wspar cia fi nan so we go dla wszy s t kich po pra w nych for mal nie wnios ków na pra ce
kon ser wa tor skie, re stau ra tor skie lub ro bo ty bu dow la ne przy obie k tach za byt ko wych.

Po zo sta jê z sza cun kiem

z up. MI NI STRA KUL TU RY
I DZIE DZI CTWA NA RO DO WE GO
Pod se kre tarz Sta nu
To masz Mer ta
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Gru sz ki

skie ro wa ne do wiceprezesa Rady Ministrów, mi ni stra go spo dar ki Wal de ma ra Paw la ka

W okre sie przy go to wy wa nia bu d¿e tu pañ stwa na rok 2009 wie le ra zy mó -
wi³ pan mi n i s ter, ¿e ze szcze gól n¹ tros k¹ po chy la siê pan nad pro ble ma mi gór -
ni ctwa, a szcze gól nym pa na za in te re so wa niem cie sz¹ siê in we sty cje
po cz¹t ko we w gór ni ctwie. De kla ra cje po par cia p³y n¹ ce od pa na i od se kre tarz
sta nu od po wie dzial nej za gór ni ctwo, pa ni Strze lec -£obo dziñ skiej, by ³y je dno -
zna cz ne dla sze fów spó ³ek wê glo wych, któ rzy prze s³a li do Mi ni ster stwa Go -
spo dar ki od po wie d nie wnios ki o do fi nan so wa nie in we sty cji po cz¹t ko wych
z bu d¿e tu pañ stwa. Do dam, ¿e po moc ta zgo d na jest z pra wem unij nym.

W tej sy tua cji zbul wer so wa ³y mnie sprze cz ne in for ma cje, któ re uzy s ka -
³em w trak cie de ba ty se nac kiej nad bu d¿e tem na rok 2009. Oto one.

Po pier wsze, w trak cie po sie dze nia od po wie dniej ko mi sji sej mo wej i Mi ni -
ster stwa Go spo dar ki pad ³o za pe wnie nie, ¿e do Mi ni ster stwa Fi nan sów zo -
sta ³y prze ka za ne przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki pro jek ty do ty cz¹ ce
in we sty cji po cz¹t ko wych w gór ni ctwie.

Po dru gie, w od po wie dzi pod czas de ba ty bu d¿e to wej pa ni El ¿bie ta Su -
choc ka -Ro gus ka, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Fi nan sów, stwier dzi ³a, cy -
tu jê: w ca ³ym cyk lu dys ku sji, ja kie by ³y pro wa dzo ne w trak cie op ra co wa nia
bu d¿e tu – a ja ucze stni czy ³am w tej dys ku sji – w ogó le nie po ja wi ³o siê stwier -
dze nie mi ni stra go spo dar ki, ¿e on ma te pro jek ty i te¿ w ogó le nie by ³o ta kiej
sy tua cji, ¿e te pro jek ty zo sta ³y prze ka za ne mi ni stro wi fi nan sów.

W œwiet le tych fak tów pro szê pa na mi ni stra o wy jaœ nie nie prze bie gu prac 
nad pro jek tem do fi nan so wa nia in we sty cji po cz¹t ko wych w gór ni ctwie oraz
wy jaœ nie nie tak za sa dni czo od mien nych zdañ w po ru sza nej prze ze mnie
spra wie.

Tadeusz Gruszka

Od po wiedŸ

War sza wa, 11 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia se na to ra Ta de u sza Gru sz ki, prze s³a ne go przy piœ -

mie z dnia 21 sty cz nia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1275/09 w spra wie prze bie gu
prac nad pro jek tem do fi nan so wa nia in we sty cji po cz¹t ko wych w gór ni ctwie, up rzej mie
in for mu jê, co na stê pu je.

Roz po rz¹ dze nie Ra dy (WE) Nr 1407/2002 z dnia 23 lip ca 2002 r. w spra wie po mo cy 
pañ stwa dla prze mys ³u wê glo we go de fi niu je po jê cie in we sty cji po cz¹t ko wej oraz
okreœ la ja kie ko sz ty, zwi¹ za ne z pro wa dze niem in we sty cji, mo g¹ byæ fi nan so wa ne z po -
mo cy pub li cz nej. Art. 5 ust. 2 te go roz po rz¹ dze nia wska zu je, ¿e po moc prze zna czo na
na po kry cie ko sz tów in we sty cji po cz¹t ko wych mo ¿e byæ uz na na za zgo d n¹ ze wspól -
nym ryn kiem m.in. pod wa run kiem, ¿e je dno stki pro duk cyj ne op ra cu j¹ plan ope ra cyj ny 
i plan fi nan so wy po ka zu j¹ ce, ¿e po moc dla da ne go pro jek tu in we sty cyj ne go za pe wni
efek ty wnoœæ eko no mi cz n¹ tych je dno stek.
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Pla nu j¹c wy so koœæ do ta cji na in we sty cje po cz¹t ko we w gór ni ctwie wêg la ka mien -
ne go Mi ni ster stwo Go spo dar ki za sto so wa ³o ta k¹ sa m¹ pro ce du rê, jak dla in nych kie -
run ków udzie la nej po mo cy pub li cz nej dla gór ni ctwa wêg la ka mien ne go np. za dañ
wy ko ny wa nych w trak cie lik wi da cji oraz dzia ³añ wy ko ny wa nych po za koñ cze niu lik wi -
da cji ko palñ. W przy pad ku in we sty cji po cz¹t ko wych przed siê bior stwa gór ni cze przed -
sta wi ³y in for ma cjê w za kre sie przy go to wa nych in we sty cji spe³ nia j¹ cych wa run ki
udzie le nia po mo cy pub li cz nej okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu Ra dy (WE) Nr 1407/2002.
Na stê p nie in for ma cje te zo sta ³y pod da ne we ry fi ka cji.

Po we ry fi ka cji przed sta wio nych pro jek tów in we sty cyj nych okreœ lo no, ¿e w la tach
2009 –2010 za k³a da siê re a li za cjê 39 za dañ spe³ nia j¹ cych kry te ria in we sty cji po cz¹t ko -
wych w 20 ko pal niach, o ³¹ cz nych na k³a dach fi nan so wych 2 864,1 mln z³, z cze go mo¿ -
li wa do wy ko rzy sta nia do ta cja z bu d¿e tu pañ stwa na do fi nan so wa nie w tym okre sie
mo ¿e mak sy mal nie wy nieœæ 859,2 mln z³ (30% ko sz tów in we sty cji zgo d nie z roz po -
rz¹ dze niem Rady (WE) Nr 1407/2002).

Na pod sta wie ter mi nów re a li za cji in we sty cji okreœ lo no po dzia³ mo¿ li wej po mocy
pub li cz nej na la ta 2009 i 2010. Kwo tê 405,9 mln z³ Mi n i s ter Go spo dar ki zg³o si³ do pro -
jektu usta wy bu d¿e to wej w czer wcu 2008 r. Nie ste ty œrod ki na ten cel nie zo sta ³y
uw zglê dnio ne w bu d¿e cie pañ stwa na bie ¿¹ cy rok.

Prag nê po in for mo waæ, ¿e Mi n i s ter Fi nan sów ni gdy nie wy ma ga³ przed sta wie nia na
eta pie pro jek to wa nia bu d¿e tu kon kret nych pro gra mów dzia ³añ po li kwi da cyj nych czy
te¿ pro jek tów in we sty cyj nych, ja ko wa run ku ko nie cz ne go do uw zglê dnie nia w pro jek -
cie bu d¿e tu od po wie d nich œrod ków. Po nad to prag nê zwró ciæ uwa gê, ¿e Mi n i s ter Fi nan -
sów nie zwra ca³ siê o przed ³o ¿e nie ta kich pro jek tów. W sy tua cji gdy by ta ka pro œba
zo sta³a wy sto so wa na, przed mio to we pro jek ty zo sta ³y by przed sta wio ne.

Wy ra ¿am na dzie jê, ¿e w usta wie bu d¿e to wej na rok 2010 na do fi nan so wa nie in we -
sty cji po cz¹t ko wych zo sta n¹ za gwa ran to wa ne œrod ki w wy so ko œci po zwa la j¹ cej na re a -
li za cjê in we sty cji po cz¹t ko wych za pla no wa nych na la ta 2009 i 2010.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Joan na Strzelec-£obodziñska
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Grzy ba

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê z pro œb¹ o mo¿ li woœæ roz pa trze nia zmian ma j¹ cych na ce lu

uje dno li ce nie praw i obo wi¹z ków w za kre sie wêd kar stwa spor to wo -re krea -
cyj ne go dla wêd ka rzy na wo dach œród l¹ do wych i mor skich. Osób wêd ku -
j¹ cych na ak we nach mor skich nie obo wi¹ zu je zna jo moœæ prze pi sów, w tym
okre sów ochron nych, li mi tów po ³o wów, ga tun ków chro nio nych itp. Do go dnym
roz wi¹ za niem by ³o by, gdy by ad mi ni stra cja pañ stwo wa za po œre dni ctwem
okrê go wych in spek to ra tów ochro ny ry bo ³ów stwa mia ³a obo wi¹ zek kon tro li
i nad zo ru nad ar ma to ra mi wy ko nu j¹ cy mi po ³o wy na pe³ nym mo rzu, za le -
wach oraz w stre fie przy brze¿ nej. Je dno czeœ nie nad zór i kon tro lê wêd kar -
stwa spor to wo -re krea cyj ne go, pro wa dzo ne go z brze gu mor skie go oraz na
wo dach za li cza nych do wód mor skich, cho dzi o rze ki, ka na ³y, ba se ny por to -
we itp., mo¿ na by pod po rz¹d ko waæ Pol skie mu Zwi¹z ko wi Wêd kar skie mu ja -
ko or ga ni za cji po sia da j¹ cej wie dzê w przed mio to wej spra wie oraz
dys po nu j¹ cej œrod ka mi fi nan so wy mi na re a li za cjê po wie rzo nych za dañ.
War to pod kreœ liæ, ¿e to w³a œ nie PZW za jmu je siê sy s te ma ty cz nym za ry bia -
niem ob wo dów ry bac kich.

Z wy ra za mi sza cun ku
An drzej Grzyb

Od po wiedŸ

War sza wa, 4.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Na po sta wie art. 49 ust. 5 Uchwa ³y Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 23 li s to -

pa da 1990 r. – Re gu la mi nu Se na tu w zwi¹z ku z pis mem z dnia 21 sty cz nia 2009 r.
znak: BPS/DSK-043-1276/09 do ty cz¹ cym za jê cia sta no wis ka w spra wie oœ wiad cze nia 
se na to ra Pa na An drze ja Grzy ba, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je:

Od no sz¹c siê do kwe stii prze strze ga nia prze pi sów pra wa przez wêd ka rzy pro wa -
dz¹ cych po ³o wy sportowo-rekreacyjne na ob sza rach mor skich, wska zaæ na le ¿y, i¿ zgo d -
nie z art. 1 ust. 1 pkt 3 lit. a usta wy z dnia 19 lu te go 2004 r. o ry bo ³ów stwie (Dz. U.
Nr 62, poz. 574 z póŸn. zm.) usta wa ta okreœ la za kres za dañ, w³a œci woœæ or ga nów oraz
tryb po stê po wa nia w spra wach kon tro li i nad zo ru nad wy ko ny wa niem ry bo ³ów stwa,
przy czym art. 2 pkt 1, de fi niu je ry bo ³ów stwo ja ko ry bo ³ów stwo mor skie, skup lub
prze twór stwo na mo rzu or ga niz mów mor skich, po ³o wów or ga niz mów mor skich w ce -
lach naukowo-badawczych, szko le nio wych al bo sportowo-rekreacyjnych, za ry bia nie
oraz chów lub ho dow lê ryb i in nych or ga niz mów mor skich.

Za tem, po ³o wy sportowo-rekreacyjne pod le ga j¹ prze pi som usta wy, któ ra w art. 28
wska zu je obo wi¹ zek uzy s ka nia spor to we go ze zwo le nia po ³o wo we go na po ³o wy w pol -
skich ob sza rach mor skich wy da wa ne go przez Okrê go we go In spek to ra Ry bo ³ów stwa
Mor skie go.

Je dno czeœ nie, szcze gó ³o we wa run ki pro wa dze nia ww. po ³o wów zgo d nie z de le ga cj¹
za war t¹ w art. 28 ust. 7 usta wy, okreœ lo ne zo sta ³y w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni ctwa
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i Roz wo ju Wsi z dnia 9 lip ca 2004 r. w spra wie szcze gó ³o we go spo so bu i wa run ków pro -
wa dze nia po ³o wów w ce lach sportowo-rekreacyjnych oraz wzo rów spor to wych ze zwo -
leñ po ³o wo wych, któ re wska zu je nie tyl ko na spo sób do ko ny wa nia przed mio to wych
po ³o wów ale tak ¿e na ogra ni cze nia do ty cz¹ ce ilo œci ryb, ja kie mo g¹ zo staæ wy ³o wio ne
w ci¹ gu do by przez oso bê pro wa dz¹ c¹ po ³o wy.

Po nad to, usta wa o ry bo ³ów stwie w art. 56 sta no wi, ¿e nad zór nad prze strze ga niem
prze pi sów o ry bo ³ów stwie spra wu j¹ okrê go wi in spek to rzy ry bo ³ów stwa mor skie go, któ -
rzy prze pro wa dza j¹ czyn no œci kon trol ne nie tyl ko w za kre sie prze strze ga nia prze pi sów
kra jo wych, ale ró w nie¿ prze pi sów wspól no to wych.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, stwier dziæ na le ¿y, ¿e okre sy ochron ne mu sz¹ byæ prze -
strze ga ne tak ¿e przez wêd ka rzy do ko nu j¹ cych ama tor skich po ³o wów na pod sta wie
art. 8 ust. 1 roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 wrzeœ nia 2007 r. usta -
na wia j¹ ce go wie lo let ni plan w za kre sie za so bów dor sza w Mo rzu Ba³ tyc kim oraz po ³o -
wów tych za so bów, czy li po ³o wy ama tor skie nie mo g¹ byæ do ko ny wa ne z u¿y ciem wêd
rê cz nych i pod ry wek ze stat ku ry bac kie go w okre sach: od dnia 1 do dnia 30 kwiet nia
w ob sza rze A (re jon 22 –24 Mo rza Ba³ tyc kie go) oraz od dnia 1 lip ca do dnia 31 sier pnia
w ob sza rze B (re jon 25 –28 Mo rza Ba³ tyc kie go).

Is tot nym jest ró w nie¿ fakt, ¿e sto so wnie do art. 47 pro jek tu roz po rz¹ dze nia Ra dy
(WE) usta na wia j¹ ce go wspól no to wy sy s tem kon tro li w ce lu za pe wnie nia prze strze ga -
nia prze pi sów wspól nej po li ty ki ry bo ³ów stwa, któ ry bê dzie obo wi¹ zy wa³ od 2010 ro ku,
ry bo ³ów stwo re krea cyj ne na stat ku na wo dach wspól no to wych, do ty cz¹ ce sta da ob jê -
te go pla nem wie lo let nim, bê dzie pod le ga ³o nie tyl ko wy da niu upo wa¿ nie nia przez pañ -
stwo cz³on kow skie ban de ry, ale ró w nie¿ po ³o wy te bê d¹ re je stro wa ne przez to pañ stwo
i wli cza ne do od po wie d nich ogól nych kwot przy zna nych te mu pañ stwu.

Za tem, to mi n i s ter w³a œci wy do spraw ry bo ³ów stwa bê dzie or ga nem, któ ry bê dzie
spra wo wa³ pie czê nad ogól n¹ na ro do w¹ kwo t¹ po ³o wo w¹ i roz dzie la³ j¹ ju¿ nie tyl ko na
po ³o wy prze mys ³o we, ale tak ¿e re krea cyj ne, co w kon sek wen cji po ci¹ g nie za so b¹ wiê k -
szy i œciœ lej szy nad zór nad pro wa dze niem przed mio to wych po ³o wów.

Re a su mu j¹c, obe c nie po ³o wy sportowo-rekreacyjne zo sta ³y ure gu lo wa ne za ró wno
w prze pi sach usta wy o ry bo ³ów stwie, jak ró w nie¿ roz po rz¹ dze niu MRiRW w spra wie szcze -
gó ³o we go spo so bu i wa run ków pro wa dze nia po ³o wów w ce lach sportowo-rekreacyjnych 
oraz wzo rów spor to wych ze zwo leñ po ³o wo wych oraz prze pi sach wspól no to wych, któ re
w spo sób wy czer pu j¹ cy nor mu j¹ przed mio to w¹ kwe stiê.

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Grzy ba

skie ro wa ne do se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej,
pe³ no moc ni ka rz¹ du do spraw osób nie pe³ no spra wnych Ja ros ³a wa Du dy

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W tros ce o za bez pie cze nie ochro ny osób nie pe³ no spra wnych zwra cam siê 

z pro po zy cj¹ zwiê k sze nia od pi su na za k³a do we fun du sze re ha bi li ta cji w za -
k³a dach pra cy chro nio nej. Sub wen cja przed mio to wa po win na po d¹ ¿aæ za
oso b¹ nie pe³ no spra wn¹, nie zaœ pra co daw c¹, oraz w pe³ ni za si laæ kon to za -
k³a do we go fun du szu re ha bi li ta cji osób nie pe³ no spra wnych (ZFRON) w czê œci
prze zna czo nej na po moc in dy wi dual n¹ (80%) i w czê œci prze zna czo nej na in -
dy wi dual ne pro gra my re ha bi li ta cji (20%).

Aby pra co daw cy nie mog li wy ko rzy staæ tej sub wen cji na ce le ogól ne,
mo¿ na by ³o by wpro wa dziæ obo wi¹ zek po sia da nia sub kon ta prze zna czo ne go
na te w³a œ nie œrod ki. To by ³o by w³a œci wym kro kiem w kie run ku po mo cy oso -
bom nie pe³ no spra wnym. Nie sta no wi ³o by to wspar cia za k³a du pra cy, ale sta -
no wi ³o je dy nie wspar cie kon kret nych za trud nio nych pra co wni ków
z orze czo n¹ gru p¹ nie pe³ no spra wno œci.

Z wy ra za mi sza cun ku
An drzej Grzyb

Od po wiedŸ

War sza wa, 13.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze s³a ne przy piœ mie z dnia 21 sty cz nia 2009 ro ku, znak

BPS/DSK-043-1277/09 oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra An drze ja Grzy ba
pod czas po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku wy jaœ niam, ¿e:

Zgo d nie z art. 31 usta wy z dnia 27 sier pnia 1997 ro ku o re ha bi li ta cji za wo do wej
i spo ³e cz nej oraz za trud nie niu osób nie pe³ no spra wnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92
z póŸn. zm.) pro wa dz¹ cy za k³ad pra cy chro nio nej w sto sun ku do te go za k³a du jest
zwol nio ny z:

1) po dat ków (z wy ³¹ cze niem: po dat ku od gier, po dat ku od to wa rów i us ³ug oraz po --
dat ku ak cy zo we go, c³a, po dat ków do cho do wych, po dat ku od œrod ków trans por --
to wych), z tym ¿e:
a) z po dat ków od nie ru cho mo œci, rol ne go i leœ ne go – na za sa dach okreœ lo nych

w prze pi sach od rêb nych,
b) z po dat ku od czyn no œci cy wil no pra wnych – je ¿e li czyn noœæ przez nie go do ko na --

na po zo sta je w bez po œre dnim zwi¹z ku z pro wa dze niem za k³a du;
2) op ³at, z wy j¹t kiem op ³a ty skar bo wej i op ³at o cha rak te rze san kcyj nym.
In for mu jê tak ¿e, ¿e zgo d nie z art. 33 ust. 3 ww. usta wy pra co daw ca pro wa dz¹ cy za -

k³ad pra cy chro nio nej jest obo wi¹ za ny m.in. do:
1) prze zna cza nia co naj mniej 15% œrod ków fun du szu re ha bi li ta cji na in dy wi dual ne

pro gra my re ha bi li ta cji;
2) prze zna cza nia co naj mniej 10% œrod ków fun du szu re ha bi li ta cji na po moc in dy wi --

dual n¹ dla nie pe³ no spra wnych pra co wni ków i by ³ych nie pra cu j¹ cych nie pe³ no --
spra wnych pra co wni ków te go za k³a du.
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W ww. prze pi sie okreœ lo ne zo sta ³y mi ni mal ne war to œci uzy s ka nych œrod ków, któ re
na le ¿y prze ka zaæ na po wy ¿ sze ce le, co oz na cza, ¿e pro wa dz¹ cy za k³ad pra cy chro nio nej 
mo ¿e prze ka zaæ na po moc in dy wi dual n¹ i na in dy wi dual ne pro gra my re ha bi li ta cji wiê -
cej œrod ków ni¿ okreœ li³ usta wo daw ca, a któ re prze ka zy wa ne s¹ zwyk le na tzw. „du ¿y
zfron”.

W roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 19 gru dnia 2007 r.
w spra wie za k³a do we go fun du szu re ha bi li ta cji osób nie pe³ no spra wnych (Dz. U. Nr 245, 
poz. 1810) zo sta³ okreœ lo ny ka ta log wy dat ków ze œrod ków za k³a do we go fun du szu re -
ha bi li ta cji osób nie pe³ no spra wnych. Zgo d nie z prze pi sa mi te go roz po rz¹ dze nia ze œrod -
ków zfron mo g¹ byæ sfi nan so wa ne wy ³¹ cz nie wy dat ki prze zna cza ne na fi nan so wa nie
re ha bi li ta cji za wo do wej, spo ³e cz nej i le cz ni czej (w tym na in dy wi dual ne pro gra my re -
ha bi li ta cji osób nie pe³ no spra wnych op ra co wy wa ne przez po wo ³a ne przez pra co daw -
ców ko mi sje re ha bi li ta cyj ne) oraz na ubez pie cze nie osób nie pe³ no spra wnych, zgo d nie
z za k³a do wym re gu la mi nem wy ko rzy sta nia tych œrod ków. Nie jest wiêc mo¿ li we, aby
pra co daw cy wy ko rzy sty wa li œrod ki zgro ma dzo ne na ra chun ku zfron na in ne ce le ni¿
okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e w obe c nym sta nie pra w nym nie jest mo¿ li we wpro wa -
dze nie obo wi¹z ku po sia da nia sub kon ta, po nie wa¿ pra co daw ca pro wa dz¹ cy za k³ad
pra cy chro nio nej zo bo wi¹ za ny jest – zgo d nie z art. 33 ust. 3 pkt 2 usta wy o re ha bi li ta cji
(...) – do pro wa dze nia wy od rêb nio ne go ra chun ku ban ko we go dla œrod ków sta no -
wi¹ cych za k³a do wy fun dusz re ha bi li ta cji osób nie pe³ no spra wnych, w ra mach któ re go
nie jest mo¿ li we wy od rêb nia nie sub kont.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e do strze gam po -
trze bê we ry fi ka cji roz wi¹ zañ do ty cz¹ cych za k³a dów pra cy chro nio nej. Pra ce kon cep cyj -
ne w tym za kre sie obe jmo waæ bê d¹ miê dzy in ny mi kwe stie do ty cz¹ ce za k³a do we go
fun du szu re ha bi li ta cji oraz prze zna cza nia œrod ków zgro ma dzo nych na tym fun du szu.
Wów czas wnik li wej ana li zie pod da ne zo sta n¹ tak ¿e pro po zy cje do ty cz¹ ce skie ro wa nia
tych œrod ków w ca ³o œci na po moc dla osób nie pe³ no spra wnych.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

Jaros³aw Duda
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

W zwi¹z ku z po ja wia j¹ cy mi siê in for ma cja mi o pla no wa nej re or ga ni za cji
nie któ rych je dno stek s¹ do wni ctwa zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹
o po in for mo wa nie mnie, czy kon sek wen cj¹ tych zmian bê dzie lik wi da cja
S¹ du Re jo no we go w Szyd ³ow cu, oraz o wy jaœ nie nie, ja kie prze s³an ki bê d¹
de cy do wa ³y o za my ka niu po szcze gól nych pla có wek.

Przez wie le lat w³a dze sa mo rz¹ do we po wia tu i mia sta Szyd ³ow ca za bie -
ga ³y o ut wo rze nie sa mo dziel nej je dno stki s¹ do wni czej. Osta te cz nie ten cel
uda ³o siê zrea li zo waæ 1 lip ca 2004 r., kie dy to po wsta³ s¹d re jo no wy obe jmu -
j¹ cy swoim za siê giem gmi ny: Szyd ³o wiec, Chle wis ka, Mi rów, Ja strz¹b, Oroñ -
sko oraz Wie rzbi cê. W³a dze Szyd ³ow ca za an ga ¿o wa ³y siê w re a li za cjê te go
przed siêw ziê cia i do pro wa dzi ³y do spe³ nie nia wszel kich wy mo gów oraz kry -
te riów zwi¹ za nych z ut wo rze niem pla ców ki. Na po trze by S¹ du Re jo no we go
w Szyd ³ow cu prze ka za no czter dzie œci dzie wiêæ po mie sz czeñ o ³¹ cz nej po -
wie rzchni 831,69 m2 oraz przy na le¿ ne do nich pi wni ce o po wie rzchni
79,92 m2. W kon sek wen cji tych de cyz ji prze nie sio no Wy dzia³ Geo dez ji, Kar -
to gra fii, Ka ta stru i Nie ru cho mo œci sta ro stwa po wia to we go.

S¹d Re jo no wy w Szyd ³ow cu obe jmu je swoim za siê giem du ¿y ob szar i co
ro ku roz pa tru je wie le spraw. Ut wo rze nie pla ców ki przy czy ni ³o siê do skró ce -
nia okre su roz strzy ga nia po stê po wañ oraz po lep sze nia ja ko œci ob s³u gi in te re -
san tów. Ma to szcze gól ne zna cze nie dla osób, któ rym prze szko dy
ko mu ni ka cyj ne ogra ni cza j¹ do stêp do s¹ dów zlo ka li zo wa nych po za po wia -
tem szyd ³o wiec kim. Ewen tual na lik wi da cja S¹ du Re jo no we go w Szyd ³ow cu
po ci¹ ga ³a by za so b¹ nie ko rzy stne kon sek wen cje dla mie sz kañ ców po wia tu
szyd ³o wiec kie go.

Ma j¹c to na uwa dze, wy ra ¿am g³ê bo k¹ na dzie jê, ¿e zmia ny or ga ni za cyj -
ne w s¹ dach nie obe jmu j¹ swoim za siê giem pla ców ki w Szyd ³ow cu. Zwra cam 
siê je dno czeœ nie do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o uw zglê dnie nie przy to czo nych
ar gu men tów i nie do pu sz cze nie do lik wi da cji S¹ du Re jo no we go w Szyd ³ow cu.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Kar czew ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 11 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go w spra -

wie znie sie nia S¹ du Re jo no we go w Szyd ³ow cu z³o ¿o ne pod czas 25. po sie dze nia Se na tu 
Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 15 sty cz nia 2009 r., któ re prze ka za ne zo sta ³o przy
piœ mie Pa na Mar sza³ ka z dnia 22 sty cz nia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-1279/09 – up rzej -
mie przed sta wiam, co na stê pu je:

Na wstê pie prag nê pod nieœæ, ¿e pod sta wo wym ce lem po li ty ki Mi ni stra Spra wied li -
wo œci jest za pe wnie nie oby wa te lom kon sty tu cyj ne go pra wa do s¹ du, ro zu mia ne go ja ko 
roz pa trze nie spra wy bez nie u za sa dnio nej zw³o ki przez w³a œci wy s¹d.
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Z ze branych da nych wy ni ka, ¿e w s¹ do wni ctwie po wsze chnym wy stê pu j¹ zna cz ne
ró¿ ni ce w za kre sie wiel ko œ ci po szcze gól nych ape la cji, okrê gów i s¹ dów, przy czym nie
do ty cz¹ one tyl ko ob sza rów ich w³a œci wo œci miej sco wej, ale przede wszy s t kim li cz by
wp³y wa j¹ cych spraw, a tym sa mym wiel ko œ ci struk tur or ga ni za cyj nych, ob ci¹ ¿e nia sê -
dziów i eta ty za cji.

Po nad to, do ko na na ana li za wp³y wu, za ³at wie nia i po zo sta ³o œci spraw wska zu je, i¿
w s¹ dach wy stê pu je struk tu ral na za leg ³oœæ, rzu tu j¹ ca ne ga ty wnie na oce nê fun kcjo -
no wa nia s¹ do wni ctwa po wsze chne go. Dla te go te¿ w in te re sie wy mia ru spra wied li wo -
œci jest jak naj szyb sza lik wi da cja tej za leg ³o œci przy wy ko rzy sta niu is t nie j¹ cych
na k³a dów.

Je d nym z kie run ków pro wa dzo nych w Mi ni ster stwie Spra wied li wo œci prac jest oce -
na wp³y wu up ro sz cze nia struk tu ry or ga ni za cyj nej s¹ do wni ctwa po wsze chne go na
spra w noœæ po stê po wa nia. Na le ¿y przy tym za u wa ¿yæ, ¿e ¿a den z op ra co wy wa nych
wstêp nych wa rian tów zmian or ga ni za cyj nych nie zo sta³ do tych czas prze s¹ dzo ny.

W oma wia nym kon tek œ cie za zna czyæ trze ba, ¿e pod jê cie de cyz ji o znie sie niu ja kie -
go kol wiek s¹ du re jo no we go wy ma ga prze pro wa dze nia po g³ê bio nej i wnik li wej ana li zy
ob ci¹ ¿e nia sê dziów pra c¹ orze cz ni cz¹, przy je dno czes nym uw zglê dnie niu in nych wa -
run ków fun kcjo no wa nia kon kret nej je dno stki zwi¹ za nych z wiel ko œ ci¹ wp³y wu spraw,
czy te¿ struk tu r¹ lo kal nej spo ³e cz no œci oraz umiej sco wie niem geo gra fi cz nym s¹ du.

Prag nê po in for mo waæ Pa na Se na to ra, ¿e pod no szo ne w oœ wiad cze niu kwe stie s¹
przed mio tem je dy nie prac ana li ty cz nych i kon cep cyj nych. Mi n i s ter Spra wied li wo œci
nie pod j¹³ do tych czas de cyz ji co do za kre su i kie run ku wpro wa dze nia sy s te mo wych
zmian or ga ni za cyj nych w s¹ do wni ctwie po wsze chnym. Ak tu al nie nie pro wa dzi siê wiêc 
prac le gis la cyj nych ma j¹ cych na ce lu lik wi da cjê s¹ dów re jo no wych, w tym S¹ du Re jo -
no we go w Szyd ³ow cu.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
£u kasz Rê dzi niak
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

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

Po wie lu spo rach i okre sie ciê¿ kiej pra cy uda ³o siê za koñ czyæ de ba tê,
i uchwa liæ bu d¿et pañ stwa na rok 2009. Nie ste ty usta wa w ta kiej po sta ci bu dzi
nie za do wo le nie wie lu grup spo ³e cz nych, a tak ¿e opo zy cji, któ ra od sa me go po -
cz¹t ku nie zga dza ³a siê na wie le za pro po no wa nych roz wi¹ zañ i zg³a sza ³a swo je 
po praw ki.

Du ¿e za nie po ko je nie wzbu dza miê dzy in ny mi za pis zmniej sza j¹ cy udzia³ 
w bu d¿e cie wy dat ków na szkol ni ctwo wy ¿ sze. Pro jekt bu d¿e tu pañ stwa na
rok 2009 za k³a da zmniej sze nie do ta cji dy dak ty cz nej uczel ni re al nie o 0,3%.
Zmniej sze nie udzia ³u pro cen to we go na k³a dów na szkol ni ctwo wy ¿ sze
w 2009 r. skut ko waæ bê dzie de gra da cj¹ szkol ni ctwa wy ¿ sze go w na szym
kra ju. Jest to tym bar dziej nie zro zu mia ³e, ¿e rz¹d sk³a da³ obiet ni ce zwiê k sze -
nia na k³a dów na szkol ni ctwo wy ¿ sze, a obe c nie siê z nich nie wy wi¹ zu je. Ma -
j¹c na uwa dze in te res szkol ni ctwa wy ¿ sze go w Pol sce oraz do b ro œro do wis ka 
aka de mic kie go, zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o prze a na li zo wa nie
tych nie ko rzy stnych zmian i pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do na pra wie nia
po wsta ³ej sy tua cji.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Kar czew ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 18 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze ka za nym przy piœ mie Nr BPS/DSK-043-1278/09 z dnia 21 sty cz -

nia 2009 r. oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go
na 25. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r., w spra wie zmniej sza j¹ ce go
udzia ³u wy dat ków na szkol ni ctwo wy ¿ sze w bu d¿e cie 2009 r., przed k³a dam up rzej mie
na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

W usta wie bu d¿e to wej na rok 2009 z dnia 9 sty cz nia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58)
wy dat ki bu d¿e tu pañ stwa na rzecz szkol ni ctwa wy ¿ sze go (wraz z re zer w¹ ce lo w¹) za -
pla no wa no w kwo cie 11.877.525 tys. z³. Udzia³ tych wy dat ków w re la cji do ob ni ¿o nej –
w koñ co wym eta pie prac par la men tar nych nad usta w¹ bu d¿e to w¹ – pro gno zy wzro stu
PKB w 2009 r. do po zio mu 3,7% kszta³ to wa³ siê w wy so ko œci 0,87%, a wiêc na po zio mie 
udzia ³u w prze wi dy wa nym wy ko na niu 2008 r.

W ra mach tych wy dat ków w ge stii mi ni strów nad zo ru j¹ cych uczel nie cy wil ne oraz
uczel nie woj sko we i uczel nie s³u¿b pañ stwo wych za pla no wa no w ob sza rze dzia ³al no œci 
dy dak ty cz nej do ta cje pod mio to we w ³¹ cz nej kwo cie 8.837.826 tys. z³, w tym w ra mach
czê œci 38 – Szkol ni ctwo wy ¿ sze do ta cje w kwo cie 7.023.148 tys. z³. Do ta cje te za pla no -
wa no przy uw zglê dnie niu re gu la cji wy ni ka j¹ cych z art. 93 usta wy z dnia 27 lip ca
2005 r. – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ szym, prze wi du j¹ cych wa lo ry za cjê wy dat ków bu d¿e -
tu pañ stwa kal ku lo wa nych w ra mach tych do ta cji co naj mniej na po zio mie sto so wnych
wskaŸ ni ków przy jê tych w usta wie na 2009 r., tj. w za kre sie:
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– czê œci wy dat ków do ty cz¹ cej wy na gro dzeñ, œre dnio ro cz nym wskaŸ ni kiem wzro stu
wy na gro dzeñ w pañ stwo wej sfe rze wy na gro dzeñ w wy so ko œci 103,9%;

– czê œci po zo sta ³ych wy dat ków o cha rak te rze po za p³a co wym, pro gno zo wa nym
wskaŸ ni kiem œre dnio ro cz nej in fla cji w wy so ko œci 102,9%.

W przy pad ku wspo mnia nej do ta cji pod mio to wej pla no wa nej na 2009 r. w ob sza rze
dzia ³al no œci dy dak ty cz nej w czê œci 38 – Szkol ni ctwo wy ¿ sze wzrost tej do ta cji wy no si
w ujê ciu re al nym 0,5% w re la cji do wy ko na nia 2008 r. w kwo cie 6.791.240 tys. z³.

Po nad to za pla no wa no w usta wie bu d¿e to wej na rok 2009 w ra mach czê œci 83 – Re -
zer wy ce lo we w poz. 42 sto so wn¹ re zer wê pn. „Do fi nan so wa nie za dañ szkol ni ctwa wy ¿ -
sze go” w kwo cie 427.900 tys. z³, przy za ³o ¿e niu prze zna cze nia tej re zer wy na po pra wê
po zio mu prze ciêt nych wy na gro dzeñ pra co wni ków uczel ni pub li cz nych.

Wy ni ka j¹ ce ze œwia to we go kry zy su eko no mi cz ne go uwa run ko wa nia rzu tu j¹ ce na
pol sk¹ go spo dar kê i fi nan se pub li cz ne mo g¹ zna leŸæ swe od zwier cied le nie w dal szym
ob ni ¿e niu pro gno zy wzro stu PKB w obe c nym ro ku. Po wo do waæ to mo ¿e spa dek przy -
cho dów bu d¿e tu pañ stwa, w sto sun ku do po zio mu przy cho dów za pla no wa nych
w usta wie bu d¿e to wej, a w kon sek wen cji ogra ni czaæ re a li za cjê fi nan so wa nia wy dat ków 
bu d¿e to wych, w tym ró w nie¿ w za kre sie wy dat ków na rzecz szkol ni ctwa wy ¿ sze go.

Z uwa gi na do mi nu j¹ cy udzia³ w do ta cjach pod mio to wych dla szkó³ wy ¿ szych w ob -
sza rze dzia ³al no œci dy dak ty cz nej œrod ków na fi nan so wa nie wy na gro dzeñ wraz z po cho dny -
mi od p³ac, za k³a da siê ak tu al nie mi ni mal ne po ten cjal ne ogra ni cze nie (w gra ni cach
50 mln z³, tj. 0,7%) po zio mu tych do ta cji za pla no wa nych w te go ro cz nej usta wie bu d¿e -
to wej na rzecz uczel ni pub li cz nych fi nan so wa nych w ra mach bu d¿e tu czê œci 38 –
Szkol ni ctwo wy ¿ sze.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
prof. Wi told Ju rek
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Kli my

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

oraz do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go Rzeczypospolitej Polskiej Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Sza no wni Pa nowie Ministrowie!
Zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o wy jaœ nie nie oko li cz no œci za trzy ma nia

w dniu 9 gru dnia 2008 r. przez fun kcjo na riu szy Wy dzia ³u do Wal ki z Ko rup -
cj¹ Ko men dy Wo je wó dz kiej Po li cji w Kra ko wie pa ni do ktor me dy cy ny An ny
Ch. -K.

1. Czy wo bec cha rak te ru za rzu tów po sta wio nych pa ni An nie Ch. -K.,
a zw³a sz cza fak tu, i¿ obe jmu j¹ one okres sprzed kil ku lat, za sa dne by ³o za -
trzy ma nie jej w trak cie czyn no œci za wo do wych w miej scu pra cy?

2. Czy nie by ³o by wy star cza j¹ ce prze pro wa dze nie czyn no œci pro ce so -
wych z jej udzia ³em po do rê cze niu jej wez wa nia?

3. Czy ko nie cz ne by ³o za trzy ma nie jej na czterdzieœci osiem go dzin i osa -
dze nie w po li cyj nej iz bie za trzy mañ (do daæ na le ¿y, i¿ w tym cza sie by ³a je dy -
nym opie ku nem cho re go na za pa le nie p³uc sied mio let nie go dziec ka)?

4. Czy ko nie cz ne by ³o za trzy ma nie te le fo nów ko mór ko wych na le ¿¹ cych
do po de jrza nej na okres po nad je d ne go mie si¹ ca, w sy tua cji gdy by ³a to je dy -
na dro ga jej kon tak tu z pa cjen ta mi, zw³a sz cza ¿e osta te cz ny ter min spo -
rz¹ dze nia opi nii przez bieg ³e go zo sta³ oz na czo ny na dzieñ 16 gru dnia 2008 r., 
a os kar ¿o na prze ka za ³a wszy s t kie in for ma cje nie zbê d ne do szyb kie go za bez -
pie cze nia da nych znaj du j¹ cych siê w tych te le fo nach, in for mu j¹c do dat ko wo
o bra ku kon tak tu z pa cjen ta mi i mo g¹ cych z te go ty tu ³u po wstaæ kon sek wen -
cjach?

5. Czy pra wid ³o we by ³o przy jê cie za ³o ¿e nia, i¿ le karz za trud nio ny na
umo wê o pra cê, a na ta kiej pod sta wie za trud nio na by ³a An na Ch. -K. w Szpi -
ta lu w Kra ko wie Pro ko ci miu, jest fun kcjo na riu szem pub li cz nym?

6. Czy przed za trzy ma niem spraw dzo no, czy ad mi ni stra cja Uni wer sy tec -
kie go Szpi ta la Dzie ciê ce go w Kra ko wie Pro ko ci miu do pe³ ni ³a wszy s t kich for -
mal no œci zwi¹ za nych z prze ka zy wa niem in for ma cji do NFZ o ko lej ce
ocze ku j¹ cych na za bie gi pa cjen tów?

7. Czy przed za trzy ma niem spraw dzo no w spo sób na le ¿y ty, czy w okre -
sie ob jê tym za rzu ta mi is t nia³ obo wi¹ zek prze ka zy wa nia in for ma cji do NFZ
o ocze ku j¹ cych pa cjen tach?

8. Czy przed za trzy ma niem spraw dzo no, czy z oœ rod ka o III stop niu re fe -
ren cyj no œci, ja kim jest Szpi tal w Kra ko wie Pro ko ci miu, mo¿ li we jest kie ro wa -
nie pa cjen tów do oœ rod ków o ni¿ szym stop niu re fe ren cyj no œci?

9. Czy spraw dzo no w spo sób na le ¿y ty, czy pa cjen ci, któ rych do ty cz¹ za -
rzu ty, z³o ¿y li w re je stra cji NZOZ Scan med skie ro wa nia na za bieg ope ra cyj ny,
wy da ne przez le ka rza ro dzin ne go, lub wp³a ca li na le¿ noœæ za za bieg w ka sie
tej pla ców ki?

Up rzej mie pro szê o usto sun ko wa nie siê do tej spra wy i od po wiedŸ na ka ¿ -
de z po wy ¿ szych py tañ.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Kli ma
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Od po wiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 3 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 sty cz nia 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-1280/09),

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Ma cie ja Kli mê
pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku w spra wie za trzy -
ma nia przez fun kcjo na riu szy Ko men dy Wo je wó dz kiej Po li cji w Kra ko wie Pa ni An ny
Ch.-K., up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Za trzy ma nie An ny Ch. na st¹ pi ³o w try bie art. 15 ust. 1 pkt 2 usta wy z dnia 6 kwiet -
nia 1990 ro ku o Po li cji (t.j.: Dz. U. z 2007 ro ku Nr 43, poz. 277 z póŸn. zm.) oraz art. 244 
Ko dek su po stê po wa nia kar ne go w ra mach wy ko ny wa nych przez Wy dzia³ do Wal ki
z Ko rup cj¹ Ko men dy Wo je wó dz kiej Po li cji w Kra ko wie czyn no œci zle co nych przez Pro -
ku ra tu rê Re jo no w¹, w zwi¹z ku z to cz¹ cym siê od dnia 1 gru dnia 2008 ro ku œle dz twem
w spra wie przy jmo wa nia ko rzy œci ma j¹t ko wych w zwi¹z ku z pe³ nie niem fun kcji pub li cz -
nej za is t nia ³ych w okre sie 2003 –2008 w Kra ko wie.

Po wo dem za trzy ma nia An ny Ch. by ³o uza sa dnio ne przy pu sz cze nie po pe³ nie nia
przez ni¹ prze stêp stwa oraz oba wa za tar cia œla dów prze stêp stwa.

Za trzy ma nie mia ³o miej sce w dniu 9 gru dnia 2008 ro ku o godz. 12.30 na te re nie
Kra ko wa, po za miej scem za mie sz ka nia, jak ró w nie¿ po za miej scem pra cy wy ¿ ej wy mie -
nio nej, w cza sie wol nym od wy ko ny wa nej przez ni¹ prak ty ki le kar skiej. Za trzy ma nie
od by ³o siê w spo sób dys kret ny, z za cho wa niem œrod ków nie zbê d nych do pra wid ³o we -
go za bez pie cze nia po stê po wa nia przy go to waw cze go, z po sza no wa niem pra wa do go d no -
œci oso bi stej oraz prze pi sów do ty cz¹ cych osób za trzy ma nych i kon wo jo wa nych. Z uwa gi
na niesta wia nie opo ru, nie sto so wa no in nych œrod ków przy mu su bez po œre dnie go.

Roz po czê cie czyn no œci z udzia ³em za trzy ma nej na st¹ pi ³o w dniu 9 gru dnia 2008 ro -
ku oko ³o godz. 13.00 (prze szu ka nie sa mo cho du An ny Ch.). O godz. 15.35 za trzy ma na
za poz na ³a siê i pod pi sa ³a pro to kó³ za trzy ma nia. Wy ¿ ej wy mie nio na nie z³o ¿y ³a do pro -
to ko ³u za ¿a le nia na za trzy ma nie. Te go sa me go dnia oko ³o godz. 22.35, An na Ch. zo sta -
³a umie sz czo na w po mie sz cze niu dla osób za trzy ma nych. Miê dzy godz. 15.35 a 22.35
pro wa dzo ne by ³y czyn no œci pro ce so we z udzia ³em wy ¿ ej wy mie nio nej.

W dniu 10 gru dnia 2008 ro ku o godz. 14.00, An na Ch. zo sta ³a do pro wa dzo na do
Pro ku ra tu ry Re jo no wej, gdzie przed sta wio ne zo sta ³y jej za rzu ty okreœ lo ne w dys po zy cji 
art. 286 § 1 i art. 231 § 2 Ko dek su kar ne go. Po prze s³u cha niu w Pro ku ra tu rze Re jo no -
wej, po de jrza na zo sta ³a zwol nio na. Oko ³o godz. 22.35, An na Ch. ode bra³a swo je rze czy
z de po zy tu po mie sz cze nia dla osób za trzy ma nych.

Pro ku ra tor za sto so wa³ wo bec An ny Ch. œro dek za po bie gaw czy w po sta ci po rê cze -
nia ma j¹t ko we go w wy so ko œci 40 tys. z³.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze up rzej mie in for mu jê, i¿ or ga nem w³a œci wym do udzie le -
nia dal szych szcze gó ³o wych in for ma cji w za kre sie pro wa dzo ne go po stê po wa nia jest Mi -
n i s ter Spra wied li wo œci (Pro ku ra tor Ge ne ral ny) ja ko or gan nad zo ru j¹ cy dzia ³al noœæ
Pro ku ra tu ry.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Od po wiedŸ
PROKURATORA
GENERALNEGO

War sza wa, 19.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 22 sty cz nia 2009 r.

(nr BPS/DSK-043-1281/09) oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ma cie ja Kli mê pod -
czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r. w spra wie wy jaœ nie nia oko -
li cz no œci za trzy ma nia w dniu 9 gru dnia 2008 r. przez fun kcjo na riu szy Ko men dy
Wo je wó dz kiej Po li cji w Kra ko wie Pa ni do ktor me dy cy ny An ny Ch.-K., up rzej mie przed -
sta wiam, i¿ wska za na w za py ta niu spra wa pro wa dzo na jest w Pro ku ra tu rze Re jo no wej
Kra ków-Pod gó rze w Kra ko wie pod syg na tu r¹ 5 Ds 151/08/Sp.

Prze pro wa dzo ne w Pro ku ra tu rze Okrê go wej w Kra ko wie ba da nie akt po zwo li ³o na
po czy nie nie na stê pu j¹ cych usta leñ.

W dniu 1 gru dnia 2008 r. Pro ku ra tu ra Re jo no wa Kraków-Podgórze w Kra ko wie na
pod sta wie ma te ria ³ów prze ka za nych przez Ko men dê Wo je wó dz k¹ Po li cji w Kra ko wie
wszczê ³a œle dz two w spra wie przy jmo wa nia ko rzy œci ma j¹t ko wych od ro dzi ców ma ³o -
let nich pa cjen tów przez le ka rza za trud nio ne go w Uni wer sy tec kim Szpi ta lu Dzie ciê cym
w Kra ko wie, to jest o prze stêp stwo z art. 228 § 1 k.k. Œle dz two to po wie rzo no do pro wa -
dze nia Ko men dzie Wo je wó dz kiej Po li cji w Kra ko wie.

W dniach 3 i 5 gru dnia 2008 r. pro ku ra tor nad zo ru j¹ cy przed mio to we po stê po wa -
nie wy da³ po sta no wie nia o ¿¹ da niu wy da nia rze czy – prze szu ka niu po mie sz czeñ NZOZ
„Scan med” w ce lu za bez pie cze nia do ku men ta cji le kar skiej pa cjen tów dr An ny Ch.-K.
oraz o ¿¹ da niu wy da nia rze czy – prze szu ka niu po mie sz czeñ Ma ³o pol skie go Od dzia ³u
Wo je wó dz kie go NFZ w Kra ko wie w ce lu za bez pie cze nia do ku men ta cji do ty cz¹ cej umo -
wy z NZOZ „Scan med”.

Pis mem z dnia 8 gru dnia 2008 r. Ko men da Wo je wó dz ka Po li cji w Kra ko wie, zwró ci -
³a siê do Pro ku ra tu ry Re jo no wej Kra ków-Pod gó rze w Kra ko wie o wy da nie za rz¹ dze nia
o za trzy ma niu i prze szu ka niu dr An ny Ch.-K. oraz po sta no wieñ o prze szu ka niu do mu
i po mie sz czeñ za jmo wa nych przez wy ¿ ej wy mie nio n¹ w pla ców kach s³u¿ by zdro wia,
w któ rych by ³a za trud nio na.

Po ana li zie akt pro ku ra tor nie wy da³ za rz¹ dze nia o za trzy ma niu An ny Ch.-K. i nie
wy da³ po sta no wieñ o prze szu ka niu, uz na j¹c, i¿ na obe c nym eta pie po stê po wa nia brak
jest pod staw do po de jmo wa nia ta kich de cyz ji. Oce nê pro ku ra to ra w tym za kre sie
uz na ³a Pro ku ra tu ra Okrê go wa w Kra ko wie za s³u szn¹.

W dniu 9 gru dnia 2008 r. o godz. 12
35

 fun kcjo na riu sze KWP w Kra ko wie, dzia ³a j¹c
na pod sta wie art. 15 ust. 1 pkt 2 Usta wy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji, do ko na li
za trzy ma nia i prze szu ka nia An ny Ch.-K. O za trzy ma niu po wia do mio no pro ku ra to ra
nad zo ru j¹ ce go po stê po wa nie przy go to waw cze, a w zwi¹z ku z trwa j¹ cy mi czyn no œcia mi 
prze szu ka nia sa mo cho du, mie sz ka nia i po mie sz czeñ za jmo wa nych przez An nê Ch.-K.
w pla ców kach s³u¿ by zdro wia, w któ rych pra co wa ³a usta lo no ter min jej prze s³u cha nia
na 10 gru dnia 2008 r.

Fun kcjo na riu sze KWP w Kra ko wie w dniu 10 gru dnia 2008 r. do pro wa dzi li An -
nê Ch.-K. do Pro ku ra tu ry Re jo no wej Kraków-Podgórze, gdzie o godz. 1420 pro ku ra tor
nad zo ru j¹ cy po stê po wa nie przy go to waw cze przed sta wi³ jej czte ry za rzu ty po pe³ nie nia
prze stêpstw z art. 231 § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i prze s³u cha³ j¹
w cha rak te rze po de jrza nej.

An na Ch.-K. w trak cie czyn no œci prze s³u cha nia z³o ¿y ³a ob szer ne wy jaœ nie nia. Wo -
bec niej za sto so wa no œro dek za po bie gaw czy w po sta ci za ka zu opu sz cza nia kra ju z je dno czes -
nym za trzy ma niem pa szpor tu oraz po rê cze nie ma j¹t ko we w kwo cie 40.000 z³.
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Ana li za zgro ma dzo ne go ma te ria ³u do wo do we go prze pro wa dzo na w Pro ku ra tu rze
Okrê go wej w Kra ko wie wska zu je na za sa dnoœæ przed sta wie nia za rzu tów prze stêp stwa
z art. 286 § 1 k.k., na to miast za strze ¿e nia bu dzi za sa dnoœæ przy jê cia kwa li fi ka cji pra w -
nej z art. 231 § 2 k.k., bo wiem w œwiet le orze cz ni ctwa s¹ do we go – le karz nie jest fun kcjo -
na riu szem pub li cz nym.

W dniu 15 gru dnia 2008 r. ob roñ ca po de jrza nej An ny Ch.-K. z³o ¿y³ do S¹ du Re jo -
no we go dla Kra ko wa -Pod gó rze Wy dzia³ II Kar ny w Kra ko wie za ¿a le nie na zatrzy ma nie.

W dniu 12 lu te go 2009 r., S¹d Re jo no wy dla Kra ko wa -Pod gó rze Wy dzia³ II Kar ny,
roz poz na³ po wy ¿ sze za ¿a le nie i po sta no wie niem o syg na tu rze II Kp 1496/08 za trzy ma -
nie An ny Ch.-K., uz na³ za za sa dne, le gal ne i prze pro wa dzo ne w spo sób pra wid ³o wy.

Nad to, te go sa me go dnia, s¹d po sta no wie niem syg na tu ra II Kp 1522/08 uw zglê dni³ 
czê œ cio wo za ¿a le nie ob roñ cy po de jrza nej w przed mio cie œrod ków za po bie gaw czych
i uchy li³ je w czê œci do ty cz¹ cej za ka zu opu sz cza nia kra ju, utrzy mu j¹c w mo cy po rê cze -
nie ma j¹t ko we w wy so ko œci 40 000 z³o tych.

Od po wia da j¹c na py ta nia se na to ra Ma cie ja Kli my stwier dziæ na le ¿y co na stê pu je.
Dla do ko na nia czyn no œci za trzy ma nia po de jrza ne go nie ma zna cze nia, czy za rzu ty

obe jmu j¹ okres sprzed kil ku lat. De cy du j¹ ce w tym za kre sie jest is t nie nie prze s³a nek
uza sa dnia j¹ cych ta kie za trzy ma nie, a nie w¹t pli wie is t nia ³y one sko ro S¹d roz poz na -
j¹ cy w tej spra wie za ¿a le nie na za trzy ma nie uz na³, i¿ za trzy ma nie by ³o za sa dne, le gal ne 
i prze pro wa dzo ne w spo sób pra wid ³o wy.

Po do ko na niu za trzy ma nia po de jrza nej An nie Ch.-K. przed sta wio no czte ry za rzu ty
po pe³ nie nia prze stêpstw z art. 231 § 2 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Na -
wet uw zglê dnia j¹c oko li cz noœæ, i¿ kwa li fi ka cja wska za na w art. 231 § 2 k.k. by ³a nie -
pra wid ³o wa (An na Ch.-K. nie by ³a fun kcjo na riu szem pub li cz nym), to pra wid ³o we by ³o
przy jê cie kwa li fi ka cji wska za nej w art. 286 § 1 k.k.

Za u wa ¿yæ w tym miej scu na le ¿y, i¿ prze stêp stwo oszu stwa okreœ lo ne w art. 286 § 1
k.k. sta no wi po wa¿ ne prze stêp stwo za gro ¿o ne su ro w¹ ka r¹, od 6 mie siê cy do 8 lat po -
zba wie nia wol no œci.

Wska zaæ tak ¿e na le ¿y, i¿ w dniach 12 sty cz nia 2009 r. i 3 lu te go 2009 r. pro ku ra tor
wy da³ w tej spra wie po sta no wie nia o zmia nie i uzu pe³ nie niu po sta no wie nia o przed sta -
wie niu za rzu tów An nie Ch.-K., w któ rych zmie nio no kwa li fi ka cjê pra w n¹ czy nów, w³a -
œ nie po przez wy e li mi no wa nie dzia ³a nia An ny Ch.-K. ja ko fun kcjo na riu sza pub li cz ne go
oraz ich uzu pe³ nie nie o sze reg ko lej nych czy nów.

Ak tu al nie za rzu ca siê jej po pe³ nie nie trzy na stu czy nów z art. 286 § 1 k.k. a tak ¿e
z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k., z art.
286 § 1 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 58 ust. 2 Usta wy z dnia 5 gru dnia 1996 r. o za wo dzie 
le ka rza i den ty sty w zw. z art. 11 § 2 k.k., z art. 286 § 1 k.k. i art. 58 ust. 2 Usta wy
z dnia 5 gru dnia 1996 r. o za wo dzie le ka rza i den ty sty w zw. z art. 11 § 2 k.k., przy czym 
cza so kres ich do ko na nia obe jmu je la ta 2003, 2004, 2005, 2006 i 2008.

Czas za trzy ma nia An ny Ch.-K. trwa³ od dnia 9 gru dnia 2008 ro ku od godz. 1235 do
dnia 10 gru dnia 2008 ro ku do godz. 1420, to jest 24 go dzi ny i 45 mi nut, kie dy to roz po -
czê to czyn noœæ prze s³u cha nia po de jrza nej. Za trzy ma nie An ny Ch.-K. na st¹ pi ³o przy
ul. Kró lew skiej w Kra ko wie, gdzie mie sz cz¹ siê biu ra NZOZ „Scan med”, a za tem nie na
oczach pa cjen tów i nie pod czas wy ko ny wa nia czyn no œci za wo do wych, bo wiem w tym
cza sie prze by wa ³a ona na zwol nie niu le kar skim. Fun kcjo na riu sze Po li cji, w cza sie wy -
ko ny wa nia tej czyn no œci, by li nie u mun du ro wa ni, prze mie sz cza li siê nieoznakowanym
po jaz dem i nie u¿y li kaj da nek.

Za u wa ¿yæ ró w nie¿ na le ¿y, ¿e An na Ch.-K. nie zg³o si ³a fak tu, ¿e jej za trzy ma nie spo -
wo du je po zba wie nie opie ki jej cho re go dziec ka.

Od no sz¹c siê do ko lej nych py tañ stwier dziæ na le ¿y, i¿ za trzy ma nie An ny Ch.-K. nie by -
³o wcze œ niej pla no wa ne, zo sta ³o do ko na ne w try bie art. 15 ust. 1 pkt 2 Usta wy o Po li cji.

Zgo d nie z tym prze pi sem Po li cja ma pra wo za trzy maæ oso bê po de jrza n¹, je ¿e li is t -
nie je uza sa dnio ne przy pu sz cze nie, ¿e po pe³ ni ³a ona prze stêp stwo, a za cho dzi oba wa
ucie cz ki lub ukry cia siê tej oso by, al bo za tar cia œla dów prze stêp stwa, b¹dŸ nie mo¿ na
usta liæ jej to¿ sa mo œci, al bo is t nie j¹ prze s³an ki do prze pro wa dze nia prze ciw ko tej oso -
bie po stê po wa nia w try bie przy spie szo nym.
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W ni niej szej spra wie is t nia ³a pod sta wa do za trzy ma nia po de jrza nej z uwa gi na uza -
sa dnio ne przy pu sz cze nie, ¿e po pe³ ni ³a ona prze stêp stwo.

Ró wno czeœ nie zo sta ³a spe³ nio na prze s³an ka for mal na za trzy ma nia, tj. oba wa za tar -
cia œla dów prze stêp stwa, oz na cza j¹ ca po de jmo wa nie wszel kich dzia ³añ zmie rza j¹ cych
do unie mo¿ li wie nia lub utrud nie nia pro wa dze nia prze wi dzia nych pra wem czyn no œci
pro ce so wych zmie rza j¹ cych do wy jaœ nie nia oko li cz no œci spra wy. Ta w³a œ nie oba wa za -
de cy do wa ³a o za sto so wa niu za trzy ma nia.

Nieza sto so wa nie za trzy ma nia po de jrza nej lecz wy sto so wa nie wez wa nia do sta wien -
ni ctwa mog ³o by utrud niæ lub wrêcz unie mo¿ li wiæ prze pro wa dze nie pe w nych czyn no œci 
do wo do wych zmie rza j¹ cych do wy jaœ nie nia oko li cz no œci spra wy.

Od no sz¹c siê do kwe stii za trzy ma nia te le fo nów ko mór ko wych, na le ¿¹ cych do po de jrza -
nej, na okres po wy ¿ ej je d ne go mie si¹ ca, up rzej mie in for mu jê, ¿e bieg ³y, po op ra co wa -
niu opi nii, zwró ci³ pro ku ra to ro wi przed mio to we te le fo ny w dniu 5 sty cz nia 2009 r.
a po de jrza nej wy da no je w dniu 16 sty cz nia 2009 ro ku, tj. w da cie wy ko ny wa nia z jej
udzia ³em pier wszej czyn no œci pro ce so wej po jej zwol nie niu.

Nie spo sób w tym miej scu nie za u wa ¿yæ, ¿e za rzut nie mo¿ no œci kon tak to wa nia siê
po de jrza nej z pa cjen ta mi, wy ni ka j¹ cy z bra ku te le fo nów, wy da je siê w¹t pli wy, po nie -
wa¿ An na Ch.-K., a¿ do dnia 9 lu te go 2009 ro ku prze by wa ³a na zwol nie niu le kar skim.

Od po wia da j¹c na ko lej ne py ta nia stwier dziæ na le ¿y, i¿ w zwi¹z ku z bra kiem pod -
staw przed sta wie nia An nie Ch.-K. za rzu tu z art. 231 § 2 k.k., co stwier dzo no po ana li -
zie akt spra wy w Pro ku ra tu rze Okrê go wej w Kra ko wie oraz nie za sa dnym przy jê ciem
w po sta no wie niu o wszczê ciu œle dz twa kwa li fi ka cji pra w nej z art. 228 § 1 k.k., na po -
wy ¿ sze uchy bie nia zwró co no uwa gê Pro ku ra to ro wi Re jo no we mu.

Jak ju¿ wspo mnia no po wy ¿ ej za rzu ty zo sta ³y ju¿ zmo dy fi ko wa ne i uzu pe³ nio ne.
W ich tre œci wy e li mi no wa no dzia ³a nia An ny Ch.-K. ja ko fun kcjo na riu sza pub li cz ne go.

Od no sz¹c siê do na stê p nych py tañ stwier dziæ na le ¿y, ¿e przed za trzy ma niem An ny
Ch.-K., niepla no wa nym przez pro ku ra to ra na dzieñ 9 gru dnia 2008 ro ku, nie do ko na -
no spraw dze nia, czy ad mi ni stra cja Uni wer sy tec kie go Szpi ta la Dzie ciê ce go
w Krakowie-Prokocimiu, do pe³ ni ³a wszy s t kich for mal no œci zwi¹ za nych z prze ka zy wa -
niem do NFZ in for ma cji o ko lej ce pa cjen tów ocze ku j¹ cych na za bie gi. Ksi¹¿ ka pa cjen -
tów ocze ku j¹ cych na za bieg, zo sta ³a za bez pie czo na w wy ¿ ej wy mie nio nym Szpi ta lu
w dniu 10 gru dnia 2008 ro ku. Z jej tre œci wy ni ka, ¿e w 2003 ro ku – ocze ki wa ³y na za bieg
32 oso by, w 2004 ro ku – 17 osób, w 2005 ro ku – 25 osób, w 2006 ro ku – 5 osób, w 2007
ro ku – 2, a w 2008 ro ku za bie gi wy ko ny wa ne by ³y na bie ¿¹ co. Usta lo no tak ¿e, ¿e ksi¹¿ ka
ta za wie ra da ne, na pod sta wie któ rych spo rz¹ dza ny jest wy kaz pa cjen tów ocze ku j¹ cych
na przy jê cie do Szpi ta la na ka ¿ dy z Od dzia ³ów, a da ne te prze ka zy wa ne s¹ do NFZ.

Obo wi¹ zek prze ka zy wa nia po wy ¿ szych da nych wy ni ka z Roz po rz¹ dze nia Mi ni stra
Zdro wia z dnia 26 wrzeœ nia 2005 ro ku, w spra wie kry te riów me dy cz nych, ja ki mi po -
win ni kie ro waæ siê œwiad cze nio daw cy umie sz cza j¹c œwiad cze nio bior ców na li stach
ocze ku j¹ cych na udzie le nie œwiad cze nia opie ki zdro wot nej,

W opar ciu o ze zna nia Or dy na to ra Od dzia ³u Kli ni cz ne go Kli ni ki Chi rur gii Pla sty cz -
nej i Opa rzeñ wy ¿ ej wy mie nio ne go Szpi ta la, usta lo no, ¿e ze Szpi ta la Uni wer sy tec kie go,
bê d¹ ce go oœ rod kiem o III stop niu re fe ren cyj no œci, skie ro wa nych tam pa cjen tów nie
mo¿ na kie ro waæ do oœ rod ków o ni¿ szym stop niu re fe ren cyj no œci.

Od po wia da j¹c na osta t nie py ta nie za war te w oœ wiad cze niu se na to ra Ma cie ja Kli -
my, up rzej mie wy jaœ niam, ¿e po krzyw dze ni pa cjen ci, któ rych do ty czy ³y za rzuty og ³o -
szo ne w dniu 10 gru dnia 2008 ro ku An nie Ch.-K., z³o ¿y li w re je stra cji NZOZ
„Scan med” sto so wne skie ro wa nia i je dno czeœ nie wp³a ci li na le¿ noœæ za za bieg w ka sie
tej pla ców ki, zgo d nie z po u cze niem przez An nê Ch.-K.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO
Je rzy Szy mañ ski
Za stêp ca Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

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

Pa nie Mi ni strze!
Obe c nie trwa pro ces in ten sy wnych prze kszta³ ceñ Gru py PKP. Ko le je re -

gio nal ne pod le ga j¹ usa mo rz¹ do wie niu, a In ter Ci ty prze jmu je czêœæ do tych -
cza so wych po ³¹ czeñ re gio nal nych, zgo d nie z prze pi sa mi usta wy z dnia
25 kwiet nia 2008 r. o zmia nie usta wy o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji przed -
siê bior stwa pañ stwo we go „Pol skie Ko le je Pañ stwo we” (DzU nr 97, poz. 624).
Zmia ny do ty ka j¹ ró w nie¿ PKP Car go.

Nie s¹ to je dno ra zo we czyn no œci, mo¿ li we do prze pro wa dze nia w kró t kim 
okre sie, w kil ka dni czy ty go dni. To skom pli ko wa ne pro ce sy or ga ni za cyj ne,
wy ma ga j¹ ce wie lo mie siê cz nych przy go to wañ i ró w nie d³u gich póŸ niej szych
dzia ³añ. Dzia ³a nia te nie s¹ pro wa dzo ne w pró¿ ni. Zbli ¿a siê ter min li be ra li za -
cji prze wo zów, usta no wio ny dy rek ty w¹ 2007/58/WE Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy z 23 paŸ dzier ni ka 2007 r. zmie nia j¹ c¹ dy rek ty wê Ra dy
91/440/EWG w spra wie roz wo ju ko lei wspól no to wych oraz dy rek ty wê
2001/14/WE w spra wie alo ka cji zdol no œci prze pu sto wej in fra struk tu ry ko le -
jo wej.

Na si prze woŸ ni cy za kil ka na œcie mie siê cy praw do po dob nie spot ka j¹ siê
z kon ku ren cj¹ usi ³u j¹ c¹ prze j¹æ naj ko rzy stniej sze tra sy. To nie u nik nio ny
sku tek wpro wa dze nia me cha niz mów ryn ko wych do ko lej ni ctwa. Pro b lem po -
le ga je dnak na tym, czy na si prze woŸ ni cy zd¹ ¿¹ siê do tej ry wa li za cji w³a œci -
wie przy go to waæ. Czy w³a œci ciel, re or ga ni zu j¹c ich na chwi lê przed we jœciem
na ring, nie po zba wia ich szans w tym nie u nik nio nym star ciu?

Pa nie Mi ni strze, pro szê pa na o in for ma cjê, jak re sort oce nia stan re or ga -
ni za cji PKP In ter Ci ty i stan przy go to wañ tej spó ³ki do li be ra li za cji ryn ku prze -
wo zów pa sa ¿er skich. Kie dy bê dzie mo¿ na mó wiæ o za koñ cze niu
we wnê trz nej prze bu do wy te go prze woŸ ni ka, spo wo do wa nej w³¹ cze niem doñ 
zna cz nej czê œci do tych cza so wych prze wo zów re gio nal nych (miê dzy wo je wó dz -
kich)?

Sta ni s³aw Ko gut

Od po wiedŸ

War sza wa, 24 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
usto sun ko wu j¹c siê do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra, Pa na Sta ni s³a wa

Ko gu ta, pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r., w spra wie sta -
nu re or ga ni za cji PKP In ter ci ty SA oraz sta nu przy go to wañ Spó ³ki do li be ra li za cji ryn ku
prze wo zów pa sa ¿er skich, prze s³a ne go przy piœ mie BPS/DSK-043-1282/09 z dnia
21 sty cz nia br., up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Za ³o ¿e nia stra te gi cz ne spó ³ki PKP In ter ci ty SA okreœ la j¹ ce le i g³ó wne ob sza ry roz -
wo ju na naj bli¿ sze la ta. Ja ko je d no z klu czo wych za ³o ¿eñ, Spó ³ka przy jmu je upo rz¹d -
ko wa nie ob s³u gi wa nych seg men tów ryn ku prze wo zów pa sa ¿er skich, w ra mach
œwiad cze nia pa sa ¿er skich prze wo zów ko le jo wych. Ce lem Spó ³ki jest wy od rêb nie nie
trzech seg men tów ryn ku: Pre mium, Me dium, Eco n o my oraz two rze nie sil nych ma rek
w ra mach ka ¿ de go z nich. Wy od rêb nia nie z pe³ nej ofer ty prze wo zo wej po szcze gól nych
ma rek jest wy ni kiem sta le ro s n¹ cych po trzeb i ocze ki wañ pa sa ¿e rów oraz po ja wia -
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j¹ cych siê no wych spo so bów ich za spo ka ja nia. Zbu do wa na zgo d nie z ta ki mi za ³o ¿e nia -
mi ofer ta prze wo zo wa Spó ³ki uw zglê dniaæ bê dzie za po trze bo wa nie pa sa ¿e rów na us ³u gi 
prze wo zów da le ko bie¿ nych.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e zbu do wa nie stra te gi cz nej po zy cji ryn ko wej PKP In ter ci ty
SA po przez wy kreo wa nie sil nych ma rek ma ró w nie¿ du ¿e zna cze nie w kon tek œ cie li be -
ra li za cji ryn ku ko le jo we go. III Pa kiet Ko le jo wy wpro wa dza na te re nie Wspól no ty li be ra -
li za cjê prze wo zów miê dzy na ro do wych z ka bo ta ¿em. Pol scy prze woŸ ni cy ko le jo wi,
w tym ró w nie¿ PKP In ter ci ty SA, bê d¹ zmu sze ni zmie rzyæ siê z sil n¹ kon ku ren cj¹ prze -
woŸ ni ków za gra ni cz nych.

W na stêp stwie wdra ¿a nia roz wi¹ zañ przy jê tych w Stra te gii dla trans por tu ko le jo we -
go do ro ku 2013, prze nie sio no do PKP In ter ci ty SA z PKP Prze wo zy Re gio nal ne sp. z o.o.
prze wo zy miê dzywo je wó dz kie wraz z nie zbê d nym ma j¹t kiem i pra co wni ka mi oraz ob -
s³u gê trak cyj n¹ wraz z za ³o g¹ z PKP CAR GO SA. Po w³¹ cze niu do PKP In ter ci ty SA prze -
wo zów miê dzywo je wó dz kich, przy jê te za ³o ¿e nia stra te gi cz ne oraz wiz ja roz wo ju Spó ³ki
sta no wi¹ gwa ran cjê re a li za cji us ³ug trans por to wych zgo d nie z ocze ki wa nia mi po szcze -
gól nych grup klien tów przy za cho wa niu od po wie d nich wskaŸ ni ków eko no mi cz nych.
Zmia ny or ga ni za cyj ne zwi¹ za ne z re a lo ka cj¹ ma j¹t ku, w is tot ny spo sób wp³y nê ³y na
dzia ³al noœæ PKP In ter ci ty SA wy raŸ nie po sze rza j¹c ofer tê pro du k to w¹ oraz ska lê dzia -
³al no œci. Na st¹ pi ³o fak ty cz ne zwiê k sze nie ilo œci ta bo ru ko le jo we go o 1902 wa go ny, za -
pe wnio no wy po sa ¿e nie w lo ko mo ty wy, któ re do ce lo wo w pe³ ni ob s³u ¿¹ ofer tê
prze wo zo w¹ PKP In ter ci ty SA.

W kon tek œ cie two rze nia po zy cji kon ku ren cyj nej Spó ³ki za ró wno w od nie sie niu do
li be ra li za cji ryn ku ko le jo we go jak i we wnê trz nej kon ku ren cji miê dzy ga ³ê zio wej naj wa¿ -
niej sze zmia ny do ko nu j¹ siê w zmia nie orien ta cji Spó ³ki z pro du k to wej na orien ta cjê
mar ke tin go w¹.

Je d nym z ob sza rów bu do wa nia prze wa gi PKP In ter ci ty SA na kon ku ren cyj nym ryn -
ku us ³ug jest po ziom ob s³u gi klien ta. W naj bli¿ szych la tach Spó ³ka bê dzie kon ty nuo -
wa ³a pro jek ty in we sty cyj ne zwi¹ za ne z mo der ni za cj¹ nie ru cho mo œci. W ra mach
roz bu do wy sy s te mu dys try bu cji, Spó ³ka d¹ ¿yæ bê dzie do roz wo ju Cen trów Ob s³u gi
Klien ta oraz po cze kal ni kla sy Pre mium, czy li Stref VIP. Jak wy ni ka z ana liz opi nii
klien tów oraz roz wo ju te go ty pu pun któw ob s³u gi w in nych pañ stwach eu ro pej skich,
ta kie miej sca prze ko nu j¹ o zna cz nie wy ¿ szym po zio mie us ³ug. Is tot nym ze wzglê du na
pa sa ¿e ra, ele men tem bu do wa nia i ró¿ ni co wa nia ofer ty prze wo zo wej na ryn ku ko le jo -
wym jest stan dard po ci¹ gu. Na k³a dy in we sty cyj ne na naj bli¿ sze la ta w 87% Spó ³ka
prze zna czy w³a œ nie na re a li za cjê pro ce su uno wo czeœ nie nia po sia da ne go ta bo ru. Is tot -
nym wspar ciem bê dzie mo¿ li woœæ do fi nan so wa nia in we sty cji ze œrod ków Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Œro do wis ko 2007 –2012.

Re a li za cja za pi sów Stra te gii dla trans por tu ko le jo we go do ro ku 2013 oraz usta wy
o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go PKP
upo rz¹d ko wa ³a ry nek prze wo zów pa sa ¿er skich w Pol sce. Przy jê te za ³o ¿e nia stra te gi cz -
ne oraz spój na wiz ja roz wo ju PKP In ter ci ty SA sta no wi¹ gwa ran cjê re a li za cji us ³ug
trans por to wych zgo d nie z ocze ki wa nia mi po szcze gól nych grup klien tów przy za cho wa -
niu od po wie d nich wskaŸ ni ków eko no mi cz nych. Do g³ó wnych atu tów PKP In ter ci ty
SA, po prze jê ciu prze wo zów miê dzy wo je wó dz kich na le ¿y: wzmoc nie nie po zy cji na pa -
sa ¿er skim ryn ku ko le jo wym, osi¹g niê cie po zy cji li de ra prze wo zów da le ko bie¿ nych oraz 
wzrost war to œci Spó ³ki i po zy s ka nie do dat ko we go za ple cza te chni cz ne go.

Uwa ¿am, ¿e kon sek wen tna re a li za cja przez Spó ³kê na kreœ lo nych ce lów roz wo jo -
wych przy czy ni siê do wy pra co wa nia sil nej po zy cji na li be ra li zu j¹ cym siê ryn ku ko le jo -
wych prze wo zów pa sa ¿er skich.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go

skie ro wa ne do pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia Jac ka Pa sz kie wi cza

Zwra cam siê z pro œb¹ do Pa na Pre ze sa w zwi¹z ku ze skie ro wa nym do
mnie pis mem Sto wa rzy sze nia Me ne d¿e rów Opie ki Zdro wot nej na te mat nie -
ró w ne go trak to wa nia pod mio tów przy ubie ga niu siê o kon trakt na re a li za cjê
ba dañ pro fi lak ty ki ra ka pier si i za pi su w za ³¹ cz ni ku nr 4 do za rz¹ dze nia
nr 81/2008/DSOZ w wa run kach do dat ko wych, ¿e ba da nia mu sz¹ byæ wy -
ko na ne mam mo gra fem wy pro du ko wa nym dwa la ta przed po cz¹t kiem obo -
wi¹ zy wa nia umo wy. Do ty czy to mam mo gra fu ana lo go we go i cy f ro we go,
któ re spe³ nia j¹ wa run ki wy ma ga ne w za rz¹ dze niu.

Moi re spon den ci nie zga dza j¹ siê na ta ki za pis wa run ków do dat ko wych
do za rz¹ dze nia, po nie wa¿ we d³ug nich umo wy na ba da nia pro fi lak ty ki ra ka
pier si s¹ wie lo let nie i nie je dno krot nie œwiad cze nio daw cy, któ rzy ju¿ wy ko nu -
j¹ ta kie ba da nia, ma j¹ apa ra ty czte ro -, piê cio let nie. Za kup no we go apa ra tu to 
naj czê œciej wydatek oko ³o 1 mi lio na z³. Nie wia do mo, dla cze go NFZ przy j¹³ ja -
ko kry te rium dwa la ta od wy pro du ko wa nia apa ra tu, a nie trzy lub czte ry la -
ta, tym bar dziej ¿e apa ra ty te s¹ do pu sz czo ne do wy ko ny wa nia ba dañ, ma j¹
cer ty fi ka ty i fun kcjo nu j¹. Nie mo¿ na je dnak  ich wy ko rzy staæ w pro gra mie
NFZ pro fi lak ty ki ra ka pier si.

Z po wa ¿a niem
Nor bert Kraj czy

Od po wiedŸ

War sza wa, 20.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go (pis mo z dnia

21.01.2009 r., znak BPS/DSK-043-1283/09), do ty cz¹ ce wy ma gañ wo bec ofe ren tów
przy stê pu j¹ cych do po stê po wañ po prze dza j¹ cych za war cie umów o udzie la nie œwiad -
czeñ opie ki zdro wot nej w za kre sie pro gra mu pro fi lak ty ki ra ka pier si, up rzej mie pro szê
o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

Wa run ki do ty cz¹ ce wy ma ga nej apa ra tu ry, okreœ lo ne w za ³¹ cz ni ku nr 4 do za -
rz¹ dze nia Nr 81/2008/DSOZ Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia z dnia 14 paŸ -
dzier ni ka 2008 r. w spra wie okreœ le nia wa run ków za wie ra nia i re a li za cji umów
w ro dza ju pro fi lak ty cz ne pro gra my zdro wot ne, po dzie lo ne s¹ na dwie ka te go rie tzn. ko -
nie cz ne – czy li bez wzglê dnie wy ma ga ne oraz na do dat ko we (ran kin gu j¹ ce) – czy li ta kie,
któ rych mo¿ na nie spe³ niaæ, ale za ich spe³ nia nie przy zna wa ne s¹ do dat ko we pun kty
w oce nie ofer ty.

Wy móg, o któ rym mo wa w wy st¹ pie niu Pa na Se na to ra (da ta pro duk cji mam mo gra -
fu nie wcze œ niej sza ni¿ 2 la ta przed roz po czê ciem obo wi¹ zy wa nia umo wy) jest wy mo -
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giem ran kin gu j¹ cym, co oz na cza, i¿ œwiad cze nio daw cy po sia da j¹ cy mam mo gra fy
kil ku let nie bez prze szkód mo g¹ za wie raæ umo wy o re a li za cjê pro gra mu pro fi lak ty ki ra -
ka pier si (oczy wi œcie po spe³ nie niu wszy s t kich wa run ków ko nie cz nych).

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
PRE ZE SA
NA RO DO WE GO FUN DU SZU ZDRO WIA
Za stêp ca Pre ze sa ds. Me dy cz nych
Ja cek Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Nor ber ta Kraj cze go
oraz se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

W gru dniu 2008 r. œrod ki ma so we go prze ka zu in for mo wa ³y o od su niê ciu
de cyz ji w spra wie bu do wy ob wo dni cy Au gu sto wa. Po po nad ro ku fun kcjo no -
wa nia rz¹ du pre mie ra Do nal da Tus ka i obiet ni cach szyb kie go roz wi¹ za nia
„pro ble mu do li ny Ro spu dy” nie ma osta te cz nej de cyz ji w spra wie przy sz³o œci
prze bie gu tra sy przez te ren Ro spu dy. W œwiet le po ja wia j¹ cych siê in for ma cji
fir ma kon sul tin go wa, któ ra mia ³a oce niæ naj ko rzy stniej szy wa riant prze bie gu 
ob wo dni cy Au gu sto wa, otrzy ma ³a do dat ko wy czas (do koñ ca sty cz nia), by
uzu pe³ niæ ra port, któ ry zo sta³ wy ko na ny na ko niec li s to pa da. Jak siê wstêp -
nie oka zu je, op ra co wa ny ra port wy ko na ny przez fir mê DHV po prze a na li zo -
wa niu trzech mo¿ li wych wa rian tów su ge ru je rz¹ do wi, aby po pro wa dziæ
ob wo dni cê Au gu sto wa przez miej sco woœæ Cho dor ki.

Je dno czeœ nie po se³ Plat for my Oby wa tel skiej Le szek Cieœ lik, któ ry ja ko
by ³y bur mistrz Au gu sto wa jest je d n¹ z osób naj le piej orien tu j¹ cych siê w tej
spra wie, w wy wia dach me dial nych stwier dza, ¿e wspo mnia ny ra port zo sta³
przy go to wa ny przy wspó³ u dzia le osób, któ re sprze ci wia ³y siê bu do wie ob wo dni -
cy przez Ro spu dê i pi sa ³y w tej spra wie pro te sty do Ko mi sji Eu ro pej skiej.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê z pro œb¹ o udzie le nie od po wie dzi na na stê -
pu j¹ ce py ta nia.

1. Czy pra w d¹ jest, ¿e ra port w tej spra wie op ra co wa ³y – lub mia ³y swój
udzia³ w je go przy go to wy wa niu – oso by, któ re wy sto so wa ³y lub po pie ra ³y
w tej spra wie pro te sty do Ko mi sji Eu ro pej skiej?

2. Je œ li ta ka sy tua cja mia ³a miej sce, to czy zo sta ³y po wia do mio ne or ga ny
œci ga nia oraz pe³ no moc nik rz¹ du do spraw wal ki z ko rup cj¹?

3. Czy o tym fak cie zo sta ³a po wia do mio na Ko mi sja Eu ro pej ska, któ ra stoi 
na stra ¿y prze jrzy sto œci i trans pa ren tno œci pro ce dur w ¿y ciu pub li cz nym?

4. Je ¿e li rz¹d chce re a li zo waæ d³u¿ szy i dro¿ szy wa riant prze bie gu dro gi
przez miej sco woœæ Cho dor ki, to czy osza co wa ne s¹ ko sz ty eko lo gi cz ne i spo -
³e cz ne bu do wy dro gi?

5. Czy wy ko naw ca ra por tu prze pro wa dzi³ wy ce nê, oce nê oraz in wen ta -
ry za cjê przy ro dni cz¹ no we go prze bie gu tra sy?

6. Czy mo ¿e my po zwo liæ so bie na zw³o kê w re a li za cji bu do wy, któ ra we -
d³ug sza cun ków mo ¿e wy nieœæ oko ³o dzie siê ciu lat?

7. Czy wia do mo, ile no wych dzia ³ek trze ba bê dzie wy ku piæ pod dro gê i ile 
bu dyn ków mie sz kal nych wy bu rzyæ oraz ja ki czas bê dzie po trzeb ny do przy -
go to wa nia no wej do ku men ta cji pro jek to wej?

Nor bert Kraj czy
Woj ciech Skur kie wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 17 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 21 sty cz nia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1284/09

w spra wie oœ wiad cze nia se na to rów Nor ber ta Kraj cze go i Woj cie cha Skur kie wi cza, z³o -
¿o ne go pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r., do ty cz¹ ce go
bu do wy ob wo dni cy Au gu sto wa, przed sta wiam po ni¿ sze wy jaœ nie nia.
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Bu do wa ob wo dni cy Au gu sto wa jest za ga dnie niem prio ry te to wym dla re sor tu œro -
do wis ka, dla te go te¿ w tej spra wie, z ini cja ty wy Mi ni stra Œro do wis ka i Mi ni stra In fra -
struk tu ry, zwo ³a ny zo sta³ w 2008 r. cykl spot kañ „okr¹g ³e go sto ³u”.

W trak cie spot kañ „okr¹g ³e go sto ³u” stwo rzo no wa run ki do dys ku sji, w wy ni ku któ -
rej – w opar ciu o ana li zê is t nie j¹ ce go sta nu pra w ne go in we sty cji – ucze stni cy ob rad
zgo d nie pod jê li de cyz jê o ko nie cz no œci prze pro wa dze nia po no w nej oce ny od dzia ³y wa -
nia na œro do wis ko pla no wa nej bu do wy ob wo dni cy Au gu sto wa, a co za tym idzie ko nie cz -
no œci przy go to wa nia no we go ra por tu o od dzia ³y wa niu na œro do wis ko. Pod czas spot kañ 
ucze stni cy „okr¹g ³e go sto ³u” okreœ li li wa rian ty re a li za cji ob wo dni cy, któ re na le ¿y prze -
a na li zo waæ w ra por cie oraz do ko na li wy bo ru kry te riów umo¿ li wia j¹ cych po ró w na nie
wska za nych wa rian tów.

Od tej chwi li na in we sto rze, czy li Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
spo czy wa³ obo wi¹ zek do ko na nia wy bo ru wy ko naw cy gwa ran tu j¹ ce go je go ja koœæ. Wy -
bór ten od by³ siê w dro dze prze tar gu.

Pod kreœ liæ trze ba, i¿ Mi n i s ter Œro do wis ka nie ucze stni czy³ w wy bo rze wy ko naw cy,
by ³o by to bo wiem sprze cz ne z je go kom pe ten cja mi, gdy¿ pod leg ³y mu or gan – Ge ne ral -
ny Dy rek tor Ochro ny Œro do wis ka bê dzie do ko ny wa³ uz go dnie nia wa run ków re a li za cji
przed mio to we go przed siêw ziê cia.

W od nie sie niu do ko sz tów re a li za cji wy bra ne go wa rian tu, wy jaœ niæ trze ba, i¿ na
obe c nym eta pie prac nie mo¿ na prze s¹ dziæ, któ ry z wa rian tów zo sta nie wy bra ny do re -
a li za cji. Po no w ne prze pro wa dze nie pro ce du ry oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko ma
w³a œ nie na ce lu wska za nie op ty mal ne go, za ró wno pod wzglê dem œro do wis ko wym, jak
i ró w nie¿ spo ³e cz nym i eko no mi cz nym, wa rian tu prze bie gu ob wo dni cy. Rz¹d bê dzie
zaœ móg³ re a li zo waæ je dy nie wa riant zgo d ny z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi.

Ra port o od dzia ³y wa niu przed siêw ziê cia na œro do wis ko, ja ko pod sta wa pro ce du ry
oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi w tym za kre sie prze pi -
sa mi, po wi nien za wie raæ miê dzy in ny mi opis pla no wa ne go przed siêw ziê cia, a w szcze -
gól no œci je go cha rak te ry sty kê i wa run ki u¿y t ko wa nia te re nu w trak cie bu do wy
i eks ploa ta cji, a tak ¿e opis ele men tów przy ro dni czych ob jê tych za kre sem od dzia ³y wa -
nia, w tym ele men tów œro do wis ka ob jê tych ochro n¹. W ra por cie po win ny zna leŸæ siê
ró w nie¿ in for ma cje na te mat ilo œci dzia ³ek ko nie cz nych do wy ku pu pod pla no wa n¹ tra -
sê oraz nie zbê d nych wy bu rzeñ.

Jak wy ni ka z in for ma cji uzy s ka nych od in we sto ra, ra port nie zo sta³ je sz cze przy jê ty 
przez GDDKiA, a wy ko naw ca zo sta³ wez wa ny do uzu pe³ nie nia go w ter mi nie do dnia
11 lu te go br. Za strze ¿e nia GDDKiA do ty czy ³y bra ków w ra por cie w sto sun ku do wy ma -
gañ po sta wio nych w prze tar gu, a okreœ lo nych pod czas ob rad „okr¹g ³e go sto ³u”. Obe c -
nie trwa ana li za uzu pe³ nieñ na de s³a nych przez wy ko naw cê ra por tu.

W spra wie przy go to wa nia no wej do ku men ta cji pro jek to wej dla przed mio to wej in -
we sty cji, in for mu jê, i¿ kwe stia ta le ¿y w ge stii in we sto ra i Mi n i s ter Œro do wis ka nie dys -
po nu je in for ma cja mi, ja ki czas po trzeb ny bê dzie na jej przy go to wa nie.

Od no sz¹c siê zaœ do kwe stii zw³o ki w re a li za cji in we sty cji, pod kreœ liæ wy raŸ nie trze -
ba, i¿ dziê ki pod jê tej pod czas ob rad „okr¹g ³e go sto ³u” de cyz ji o prze pro wa dze niu po no w -
nej oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko pla no wa nej bu do wy ob wo dni cy Au gu sto wa,
po stê po wa nie w tej spra wie przy spie szo ne zo sta ³o o blis ko rok. Nie za le¿ nie bo wiem od
orze cze nia Eu ro pej skie go Try bu na ³u Spra wied li wo œci w tej spra wie, stro nê pol sk¹
wi¹ ¿¹ orze cze nia s¹ dów pol skich, któ re od da la j¹c w dniu 16 wrzeœ nia 2008 r. skar gê
ka sa cyj n¹ wnie sio n¹ przez GDDKiA od wy ro ku z dnia 10 gru dnia 2007 r., osta te cz nie
roz strzyg nê ³y o ko nie cz no œci prze pro wa dze nia po no w nej oce ny od dzia ³y wa nia przed -
mio to wej in we sty cji na œro do wis ko.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Sta ni s³aw Gaw ³ow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Wo kó³ pla nów rz¹ du co do po s³a nia do szko ³y sze œcio lat ków na ro s ³o wie -
le kon tro wer sji i nie ja s no œci. Je d na z nich do ty czy pla nów mi ni ster stwa
zwi¹ za nych z prze pro wa dze niem ba da nia go to wo œci szkol nej piê cio lat ków.
Jest to du ¿a ak cja, na któ r¹ prze zna czo ne zo sta ³y zna cz ne œrod ki z mi ni ster -
stwa. W tros ce o przy sz³ych pier wszok la si stów chcia³ by m przed sta wiæ kil ka
w¹t pli wo œci, z któ ry mi zwró ci li siê do mnie ro dzi ce pod czas dy ¿u rów se na tor -
skich.

Ca ³oœæ ba da nia mia ³a zo staæ po prze dzo na wiel k¹ ak cj¹ in for ma cyj n¹.
Nie ste ty, ode bra³em syg na ³y, ¿e czê sto jest tak, i¿ do tej po ry za in te re so wa ni
ro dzi ce i œro do wis ka nic nie wie dz¹ o pla no wa nym ba da niu. Szcze gól ne oba -
wy bu dzi brak in for ma cji, czy o po s³a niu sze œcio lat ka do szko ³y zde cy du je
wy nik te stu, czy ro dzi ce dziec ka. Czy za sze œcio lat kiem po wê dru je do szko ³y
wy nik je go ba da nia? A je œ li tak, to ja ki bê dzie mia³ on wp³yw na ewen tual ne
przy jê cie dziec ka? W in for ma cjach po ja wia j¹ siê ró w nie¿ nie œcis ³o œci, czy ba -
da niom pod da ne zo sta n¹ wszy s t kie piê cio lat ki, czy tyl ko re pre zen tu j¹ ca je
gru pa.

Oka zu je siê ró w nie¿, ¿e mó wi¹c o piê cio lat kach za pla no wa nych do prze -
ba da nia, mi ni ster stwo po mi ja po ³o wê wszy s t kich pol skich piê cio lat ków. Cho -
dzi tu o dzie ci nie u czê sz cza j¹ ce do przed szko li. Œro do wis ka pe da go gi cz ne
pod wa ¿a j¹ sens prze pro wa dza nia ba dañ tyl ko w przed szko lach, w któ rych,
zgo d nie z ich fun kcj¹, kil ku lat ki przy go to wy wa ne s¹ do roz po czê cia na u ki
w szko le pod sta wo wej. Bar dziej za sa dne by ³o by zba da nie piê cio lat ków, któ -
re do przed szko la nie uczê sz cza j¹.

Z in for ma cji, któ re zo sta ³y mi prze ka za ne, wie m, ¿e ro dzi ce tych dzie ci na
w³a s n¹ rê kê pró bu j¹ pod daæ je ba da niom w po ra dniach psy cho lo gi cz no -pe -
da go gi cz nych. Nie ste ty, ze wzglê du na du ¿e za in te re so wa nie s¹ tam d³u gie
ko lej ki, a za pi sy przy jmo wa ne s¹ na wet na kil ka mie siê cy do przo du.

Chcia³ by m wo bec te go za py taæ, czy mi ni ster stwo pla nu je stwo rze nie
mo¿ li wo œci prze ba da nia tych dzie ci i czy zo sta ³a ju¿ op ra co wa na po trzeb na
w tym wy pad ku usta wa ob ni ¿a j¹ ca wiek zwi¹ za ny z obo wi¹z kiem szkol -
nym.

W¹t pli wo œci bu dzi ró w nie¿ sam sens ba da nia go to wo œci szkol nej piê cio -
lat ków bez spraw dze nia, jak na ich kszta³ ce nie przy go to wa ne s¹ szko ³y pod -
sta wo we i ich kad ra. Chcia³ by m za py taæ, czy mi ni ster stwo pla nu je
prze pro wa dze nie ta kich ba dañ.

Du ¿e kon tro wer sje bu dzi za sa dnoœæ prze pro wa dza nia pla no wa ne go ba -
da nia, sko ro i tak je go wy ni ki nie bê d¹ ró wno zna cz ne z opi ni¹ z po ra dni psy -
cho lo gi cz no -pe da go gi cz nej, wy ma ga n¹ w przy pad ku chê ci po s³a nia
sze œcio lat ka do szko ³y. Ma m za tem py ta nie o za sa dnoœæ prze pro wa dza nia
ta kich ba dañ, zw³a sz cza ¿e z ³at wo œci¹ mo¿ na za st¹ piæ je roz mo w¹ ro dzi ca
z na u czy cie lem, a on bez pro ble mu wska ¿e ob sza ry, w któ rych dziec ko po -
win no siê je sz cze roz wi jaæ.

Krzy sztof Kwiat kow ski

25. posiedzenie Senatu w dniu 15 stycznia 2009 r. 71



Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.02.06

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

na 25. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku up rzej mie wy jaœ niam:
In for ma cje z za kre su dia gno zy zo sta ³y prze ka za ne li de rom szko l¹ cym na u czy cie li,

pro mo to rom upo wsze chnia nia pod sta wy pro gra mo wej oraz szko lo nym na u czy cie lom.
Po nad to z in for ma cja mi ty mi zo sta li za poz na ni ku ra to rzy i wi zy ta to rzy ku ra to riów
oœ wia ty. Za da niem tych wszy s t kich osób by ³o dal sze prze ka zy wa nie in for ma cji: dy rek -
to rom pla có wek, na u czy cie lom, ro dzi com oraz wszy s t kim za in te re so wa nym.

Ko lej nym Ÿród ³em in for ma cji o dia gno zie go to wo œci szkol nej jest stro na Mi ni ster stwa 
Edu ka cji Na ro do wej (http://www.men.gov.pl/, za k³ad ka: Przed szko la) oraz stro na Cen trum
Me to dy cz ne go Po mo cy Psychologiczno-Pedagogicznej (http://www.cmppp.edu.pl/,
za k³ad ka: Go to woœæ szkol na).

Re for ma sy s te mu oœ wia ty za k³a da, ¿e de cyz jê o po s³a niu sze œcio lat ka do szko ³y po -
de jmu j¹ je go ro dzi ce, któ rzy mo g¹ sko rzy staæ z wy ni ku dia gno zy go to wo œci szkol nej
pro wa dzo nej przez na u czy cie la przed szko la. Obe c nie dia gno za nie ma cha rak te ru ob li -
ga to ryj ne go, co oz na cza, ¿e na u czy ciel, któ ry zo sta³ przy go to wa ny do jej prze pro wa dza -
nia, mo ¿e prze ka zaæ ro dzi com in for ma cjê o mo¿ li wo œciach roz wo jo wych dziec ka i je go
go to wo œci do pod jê cia na u ki w szko le. Wy nik prze pro wa dzo nej przez na u czy cie la dia gno zy
nie jest ró wno zna cz ny z opi ni¹ wy da n¹ przez po ra dniê psychologiczno-pedagogiczn¹,
ale sta no wi po moc dla ro dzi ców przy po de jmo wa niu de cyz ji o wcze œ niej szym roz po czê -
ciu przez dziec ko spe³ nia nia obo wi¹z ku szkol ne go.

Zgo d nie z no w¹ pod sta w¹ pro gra mo w¹, któ ra wej dzie w ¿y cie z dniem 1 wrzeœ nia
2009 ro ku, za da niem na u czy cie li jest pro wa dze nie ob ser wa cji pe da go gi cz nych ma -
j¹ cych na ce lu po zna nie mo¿ li wo œci i po trzeb roz wo jo wych dzie ci oraz do ku men to wa -
nie tych ob ser wa cji. Z po cz¹t kiem ro ku po prze dza j¹ ce go roz po czê cie przez dziec ko
na u ki w kla sie I szko ³y pod sta wo wej na le ¿y prze pro wa dziæ ana li zê go to wo œci dziec ka
do pod jê cia na u ki w szko le (dia gno za przed szkol na). Zgro ma dzo ne o dziec ku in for ma -
cje, po zwo l¹ na u czy cie lo wi przed szko la op ra co waæ in dy wi dual ny pro gram wspo ma ga -
nia i ko ry go wa nia roz wo ju dziec ka, któ ry bê dzie re a li zo wa ny w ro ku po prze dza j¹ cym
roz po czê cie na u ki w szko le pod sta wo wej. Wy nik dia gno zy jest in for ma cj¹ prze zna czo -
n¹ wy ³¹ cz nie dla ro dzi ców i nie ma po trze by prze ka zy wa nia go do szko ³y.

W trak cie wdra ¿a nia re for my sy s te mu oœ wia ty (do ty czy to lat szkol nych
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012), na wnio sek ro dzi ców, sze œcio la tek mo¿ e zo staæ
ob jê ty obo wi¹z kiem szkol nym.

W pro jek cie usta wy o zmia nie usta wy o sy s te mie oœ wia ty pro po nu je siê, aby dy rek -
tor szko ³y, w ob wo dzie któ rej dziec ko mie sz ka, móg³ przy j¹æ sze œcio lat ka do kla sy I, gdy 
po zwa la j¹ na to wa run ki or ga ni za cyj ne szko ³y oraz je œ li dziec ko by ³o ob jê te wy cho wa -
niem przed szkol nym w ro ku po prze dza j¹ cym na u kê w szko le. Je œ li je dnak dziec ko nie
uczê sz cza ³o do przed szko la, pro jekt usta wy prze wi du je ko nie cz noœæ uzy s ka nia po zy ty wnej
opi nii po ra dni psychologiczno-pedagogicznej.

Zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej pod pi sa nym 27 sty cz nia
2009 ro ku w spra wie szcze gó ³o wych kwa li fi ka cji wy ma ga nych od na u czy cie li oraz
okreœ le nia szkó³ i wy pad ków, w któ rych mo¿ na za trud niæ na u czy cie li nie ma j¹ cych wy ¿ -
sze go wy kszta³ ce nia lub ukoñ czo ne go za k³a du kszta³ ce nia na u czy cie li kwa li fi ka cje do
za jmo wa nia sta no wis ka na u czy cie la w przed szko lach i kla sach I –III szkó³ pod sta wo -
wych po sia da oso ba, któ ra ukoñ czy ³a stu dia wy ¿ sze w ra mach kie run ku pe da go gi ka
w spe cjal no œci przy go to wu j¹ cej do pra cy z dzieæ mi w wie ku przed szkol nym lub wczes -
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no sz kol nym. Za tem do dat ko we prze szko le nie na u czy cie li w tym za kre sie nie jest ko -
nie cz ne.

Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej mo ni to ru je stan przy go to wa nia szkó³ na przy jê -
cie dzie ci sze œcio let nich, któ ry – zgo d nie z kom pe ten cja mi – jest kon tro lo wa ny przez
ku ra to rów oœ wia ty w try bie spra wo wa ne go nad zo ru pe da go gi cz ne go.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e usta wa o zmia nie usta wy o sy s te mie oœ wia ty
oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw (druk nu mer 1343), gdzie za war te s¹ re gu la cje 
do ty cz¹ ce mie dzy in ny mi ob ni ¿e nia wie ku obo wi¹z ku szkol ne go, zo sta ³a uchwa lo na na 
34. po sie dze niu Se jmu RP w dniu 23 sty cz nia 2009 ro ku i prze ka za na do Se na tu RP.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Z naj wy ¿ szym nie po ko jem przy j¹ ³em po ja wia j¹ ce siê w osta t nim cza sie
in for ma cje pra so we, z któ rych wy ni ka, ¿e Pol ska za jmu je czo ³o we miej sce
wœród kra jów, gdzie cho rym na cu krzy cê w wy pad ku ze spo ³u tzw. sto py cu -
krzy co wej naj czê œciej am pu tu je siê sto py.

Z prze ka zy wa nych in for ma cji wy ni ka, ¿e dzie je siê tak, po nie wa¿ le cze -
nie te go scho rze nia jest d³u go trwa ³e i, co za tym idzie, zna cz nie bar dziej ko -
szto wne ni¿ am pu ta cja. Ta ka sy tua cja jest nie do pu sz czal na, gdy¿ ta kie
roz wi¹ za nie pro wa dzi do trwa ³e go oka le cze nia i nie pe³ no spra wno œci. Pa miê -
taæ na le ¿y, ¿e pro b lem ten do ty czy ogrom nej gru py, ja ko ¿e w na szym kra ju
cho ru j¹ mniej wiê cej dwa mi lio ny lu dzi i, nie ste ty, w 6–10% przy pad ków za -
pa da j¹ oni na ze spó³ sto py cu krzy co wej.

W zwi¹z ku z tym pro szê o szcze gó ³o we in for ma cje w przed sta wio nej
spra wie.

Krzy sztof Kwiat kow ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 13.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Krzy szto fa Kwiat kow skie go, Se na to ra RP, z³o -

¿o ne na 25. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 r., „w zwi¹z ku z po ja wia j¹ cy -
mi siê w osta t nim cza sie in for ma cja mi pra so wy mi, z któ rych wy ni ka, ¿e Pol ska za jmu je
czo ³o we miej sce wœród kra jów, gdzie cho rym na cu krzy cê w wy pad ku ze spo ³u tzw. sto -
py cu krzy co wej naj czê œciej am pu tu je siê sto py”, up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu -
j¹ cych wy jaœ nieñ.

Za sa dy i tryb fi nan so wa nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej zo sta ³y okreœ lo ne w usta -
wie z dnia 27 sier pnia 2004 r. o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze
œrod ków pub li cz nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) oraz ak tach wy ko -
naw czych do tej usta wy i za rz¹ dze niach Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, do ty -
cz¹ cych po stê po wañ w spra wie za war cia umów o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot -
nej w po szcze gól nych ro dza jach i za kre sach.

Od no sz¹c siê do pod no szo nej przez Pa na Se na to ra kwe stii do ty cz¹ cej le cze nia sto -
py cu krzy co wej up rzej mie wy jaœ niam, i¿ przed mio to we le cze nie pro wa dzo ne jest
przede wszy s t kim w ra mach am bu la to ryj nej opie ki spe cja li sty cz nej w po ra dniach dia -
be to lo gi cz nej, le cze nia cho rób na czyñ oraz w ra mach Kom plek so wej am bu la to ryj nej
opie ki spe cja li sty cz nej nad pa cjen tem z cu krzy c¹ (KAOS-cukrzyca). We d³ug za ³o ¿eñ
przy jê tych do kon tra kto wa nia oma wia nych œwiad czeñ pa cjent ma pra wo wy bo ru, w ja -
kim try bie or ga ni za cyj nym chce byæ le czo ny – w ra mach po rad w po ra dni dia be to lo gi cz -
nej lub w ra mach pro gra mu KAOS-cukrzyca. Wpro wa dzo na od 1 sty cz nia 2008 ro ku
kom plek so wa opie ka nad pa cjen tem z cu krzy c¹ ma na ce lu przede wszy s t kim po pra wê 
sku te cz no œci le cze nia pa cjen tów cho rych na cu krzy cê, pro wa dzo ne go w opar ciu o ak -
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tu al nie obo wi¹ zu j¹ ce stan dar dy opie ki dia be to lo gi cz nej, a w na stêp stwie zmniej sze nie
li cz by ho spi ta li za cji z po wo du cu krzy cy i jej po wik ³añ. Œwiad cze nia w ra mach kom -
plek so wej opie ki na pa cjen tem z cu krzy c¹ obe jmu j¹ ró w nie¿ czyn no œci dia gno sty cz ne zgo d -
nie ze wska za nia mi kli ni cz ny mi w kie run ku obe c no œci ze spo ³u sto py cu krzy co wej, tj.:

– wy ko na nie rtg koœ æca stóp,
– wy ko na nie po sie wów bak te rio lo gi cz nych, w tym min. wy ma zy z ran, zmian skór --

nych,
– wy ko na nie ba dañ prze p³y wów na czy nio wych (me to d¹ Do pple ra),
– wy ko na nie pe do ba ro gra fii, ka pi la ros ko pii,
a tak ¿e w ra zie po trze by kon sul ta cje in nych le ka rzy spe cja li stów.
Po nad to na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e je ¿e li cel le cze nia nie mo ¿e byæ osi¹g niê ty przez le cze -

nie am bu la to ryj ne to œwiad cze nio bior ca, zgo d nie z art. 58 cy to wa nej na wstê pie usta -
wy, ma tak ¿e pra wo do le cze nia szpi tal ne go w szpi ta lu, któ ry za war³ umo wê
o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej, na pod sta wie skie ro wa nia le ka rza.

Ma j¹c na wzglê dzie wy ce nê le cze nia ze spo ³u sto py cu krzy co wej w wa run kach szpi -
tal nych up rzej mie wy jaœ niam, i¿ Na ro do wy Fun dusz Zdro wia nie fi nan su je le cze nia
wszy s t kich przy pad ków sto py cu krzy co wej na po zio mie 4 tys. z³. Z in for ma cji przed sta -
wio nych przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia wy ni ka, ¿e pa ra me try le cze nia za cho waw -
cze go sto py cu krzy co wej (kod gru py K39) i am pu ta cji koñ czy ny (kod gru py H72)
zo sta ³y usta lo ne na pod sta wie da nych z wy ko na nia œwiad czeñ w 2007 ro ku. Po nad to
wy so koœæ fi nan so wa nia za cho waw cze go le cze nia sto py cu krzy co wej za le ¿y od sta nu
kli ni cz ne go pa cjen ta oraz od d³u go œci cza su je go po by tu w szpi ta lu. War toœæ gru py le -
cze nia za cho waw cze go sto py cu krzy co wej zo sta ³a wy ce nio na na 4 223 z³ (83 pkt x 51 z³
za je den punkt) z cza sem po by tu od 2 do 26 dni, zgo d nie z za ³¹ cz ni kiem nr 1 do za -
rz¹ dze nia nr 93/2008/DSOZ Pre ze sa Na ro do we go Fun du szu Zdro wia z dnia 22 paŸ -
dzier ni ka 2008 r. w spra wie okreœ le nia wa run ków za wie ra nia i re a li za cji umów
w ro dza ju: le cze nie szpi tal ne, ze zm. Na to miast za ka ¿ dy dzieñ po by tu po wy ¿ ej 26 dni
Na ro do wy Fun dusz Zdro wia p³a ci do dat ko wo 204 z³ (4 pkt x 51 z³) i ³¹ cz na na le¿ noœæ za 
po byt 50-dnio wy wy no si 9 129 z³ (179 pkt x 51 z³), bez uw zglê dnie nia od rêb ne go fi nan -
so wa nia ko sz tów wzro stu wy na gro dzeñ (do dat ko wo po nad 1% war to œci œwiad cze nia).
Jak in for mu je Na ro do wy Fun dusz Zdro wia ww. me cha nizm fi nan so wa nia oso bo dni
po nad war toœæ okreœ lo n¹ w ka ta lo gu Je dno ro dnych Grup Pa cjen tów za pe wnia œwiad -
cze nio daw cy uzy s ka nie na le¿ no œci od po wia da j¹ cej sta no wi zdro wia pa cjen ta w wa run -
kach d³u giej ho spi ta li za cji.

Na to miast wy ce na gru py chi rur gi cz nej wy no si 6 120 z³ (120 pkt x 51 z³) z cza sem
po by tu do 52 dni. Przy czym war toœæ oso bo dnia po wy ¿ ej 52 dni wy no si 153 z³ (3 pkt
x 51 z³).

Po nad to z ana li zy wy ko na nia oma wia nych œwiad czeñ prze pro wa dzo nej przez Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia za okres li piec – paŸ dzier nik 2008 ro ku wy ni ka, ¿e am pu ta cje
z po wo du cu krzy cy sta no wi¹ 36,1% wszy s t kich am pu ta cji w tej gru pie, gdzie li cz ba
wszy s t kich am pu ta cji w okre sie tych czte rech mie siê cy wy no si ³a 2 684.

W na wi¹ za niu do po wy ¿ ej przed sta wio nych in for ma cji, na le ¿y tak ¿e za zna czyæ, ¿e
wszel kie de cyz je zwi¹ za ne z pro wa dzo nym pro ce sem dia gno sty cz nym i te ra peu ty cz -
nym u pa cjen tów z ze spo ³em sto py cu krzy co wej znaj du j¹ siê w kom pe ten cjach le ka rza
pro wa dz¹ ce go le cze nie u te go pa cjen ta, a zw³a sz cza le cze nia pro wa dzo ne go w ra mach
am bu la to ryj nej opie ki spe cja li sty cz nej. Na le ¿y przy tym ró w nie¿ wska zaæ, ¿e aby uzy s -
kaæ po zy ty wne efek ty le cze nia za cho waw cze go sto py cu krzy co wej, nie zbê d na jest tak ¿e 
wspó³ pra ca ze stro ny pa cjen ta, któ ry mu si sto so waæ siê bez wzglê dnie do za le ceñ le ka -
rza. Po nad to le cze nie miej sco we ze spo ³u sto py cu krzy co wej mu si byæ spój ne z le cze -
niem pod sta wo wej cho ro by, ja k¹ jest cu krzy ca, po nie wa¿ wy ró w na nie me ta bo li cz ne
cu krzy cy stwa rza do bre wa run ki do go je nia. Po za tym bar dzo wa¿ na jest od po wie d nia
pie lêg na cja ta kiej sto py i zmia na opa trun ków oraz unie ru cho mie nie no gi i od ci¹ ¿e nie
sto py po przez le ¿e nie w ³ó¿ ku.

Od no sz¹c siê do po wy ¿ szych in for ma cji nie na le ¿y za tem upa try waæ przy czyn am -
pu ta cji koñ czyn z po wo du cu krzy cy w wy ce nie le cze nia za cho waw cze go sto py cu krzy -
co wej i wy ce nie am pu ta cji do ko na nej przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia. Przy czyn
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ta kie go sta nu rze czy na le ¿y szu kaæ przede wszy s t kim w zbyt póŸ nym zdiag no zo wa niu
ze spo ³u sto py cu krzy co wej i nieprze strze ga niu za sad le cze nia ze spo ³u sto py cu krzy co -
wej.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ Na ro do wy Fun dusz Zdro wia ma j¹c na wzglê -
dzie tak ¿e upo wsze chnia ne opi nie o mo¿ li wo œci po de jmo wa nia przez le ka rzy nie w³a œci -
wych de cyz ji te ra peu ty cz nych wo bec pa cjen tów z ze spo ³em sto py cu krzy co wej,
w naj bli¿ szym cza sie przy go tu je kon tro lê koor dy no wa n¹ za cho waw cze go i chi rur gi cz -
ne go le cze nia cu krzy cy.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Se kre tarz Sta nu
Ja kub Szulc
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Zg³a sza j¹ siê do mnie z pro œb¹ o po moc ro dzi ce dzie ci z g³ê bo k¹ dys lek sj¹ 

roz wo jo w¹, u któ rych stwier dzo no do dat ko wo sprzê ¿o ne za bu rze nia w per -
cep cji i pa miê ci s³u cho wej, pa miê ci i per cep cji wzro ko wej, wy ob raŸ ni prze -
strzen nej, za bu rze nia ko or dy na cji wzro ko wo -ru cho wej i ru cho wo -prze strzen -
nej (wszy s t kie te dys fun kcje wy stê pu j¹ u je d ne go dziec ka i s¹ stwier dzo ne
przez po ra dnie). Pro b lem, z ja kim bo ry ka j¹ siê te ro dzi ny, to nie mo¿ noœæ sko -
rzy sta nia z na u cza nia spe c jal ne go, a kon kret nie z przy zna nia na u czy cie la
wspo ma ga j¹ ce go dla ich dziec ka.

W roz po rz¹ dze niu mi ni stra edu ka cji na ro do wej i spor tu z dnia 18 sty cz -
nia 2005 r. w spra wie wa run ków or ga ni zo wa nia kszta³ ce nia, wy cho wa nia
i opie ki dla dzie ci i m³o dzie ¿y nie pe³ no spra wnych oraz nie do sto so wa nych
spo ³e cz nie w spe c jal nych przed szko lach, szko ³ach i od dzia ³ach oraz w oœ rod -
kach w § 2 czy ta my: „Przed szko la spe c jal ne, od dzia ³y spe c jal ne w przed -
szko lach ogól no do stêp nych, szko ³y spe c jal ne oraz od dzia ³y spe c jal ne
w szko ³ach ogól no do stêp nych or ga ni zu je siê dla dzie ci i m³o dzie ¿y: nie s³y -
sz¹ cych, s³a bo s³y sz¹ cych, nie wi do mych, s³a bo wi dz¹ cych, z nie pe³ no -
spra wno œci¹ ru cho w¹, z upo œle dze niem umys ³o wym w stop niu lek kim,
z upo œle dze niem umys ³o wym w stop niu umiar ko wa nym lub zna cz nym, z au -
tyz mem, ze sprzê ¿o ny mi nie pe³ no spra wno œcia mi, z cho ro ba mi prze wlek ³y mi,
z za bu rze nia mi psy chi cz ny mi, nie do sto so wa nych spo ³e cz nie, za gro ¿o nych
nie do sto so wa niem spo ³e cz nym, za gro ¿o nych uza le¿ nie niem, z za bu rze nia mi
za cho wa nia”.

Nie uw zglê dnio no nie ste ty ta kie go po wa¿ ne go za bu rze nia, ja kim jest nie -
w¹t pli wie g³ê bo ka dys lek sja roz wo jo wa ze sprzê ¿o ny mi dys fun kcja mi. Po -
wo du je to na przy k³ad, ¿e dziec ko, któ re ma j¹c czter na œcie lat nie czy ta, nie
pi sze, ma za bu rzo ne ana li za to ry wzro ku i s³u chu, a co naj gor sze za bu rze nia
pa miê ci, mu si iœæ ta kim sa mym to kiem na u cza nia jak po zo sta li u cz nio wie.

Nie po ma ga tu opi nia po ra dni, po nie wa¿ wska za nia do przy sto so wa nia
to ku na u cza nia do po trzeb u cz nia s¹ nie tyl ko nie wy star cza j¹ ce, ale czê sto
nie mo¿ li we do za sto so wa nia przez na u czy cie la, któ ry ma w kla sie trzy dzie -
stu u cz niów. Dzie ci ta kie bez wzglê dnie wy ma ga j¹ po mo cy na u czy cie la wspo -
ma ga j¹ ce go i jest to opi nia ka ¿ de go pe da go ga i psy cho lo ga, któ ry pra cu je
z ta kim u cz niem. Obe c nie je œ li na wet pra co wni cy po ra dni wi dz¹ ta k¹ po trze -
bê, to nie ste ty w myœl § 2 nie mo g¹ ta kiej de cyz ji wy daæ. Skut ku je to tym
(spraw dzi ³em to oso bi œcie w kil ku na stu szko ³ach), ¿e dzie ci ta kie al bo nie
prze cho dz¹ do na stê p nej kla sy z po wo du ocen nie do sta te cz nych, al bo prze -
cho dz¹ z kla sy do kla sy z naj gor szy mi wy ni ka mi, mi mo ¿e ma j¹ czê sto wy so -
ki ilo raz in te li gen cji.

W roz mo wach z ro dzi ca mi do wie dzia ³em siê ró w nie¿, ¿e ich dzie ci czê sto
wpa da j¹ w fo bie szkol ne, sta j¹ siê „b³az na mi” kla so wy mi, za czy na j¹ mieæ
pro ble my wy cho waw cze, po nie wa¿ nie czu j¹ siê zro zu mia ne i ak cep to wa ne.
Ol brzy mi wy si ³ek w³o ¿o ny w na u kê da je zni ko me efek ty. Przez to ta ka oso ba
czu je siê gor sza (g³up sza), ma po czu cie ni¿ szej war to œci, nie wie rzy w swo je
mo¿ li wo œci. Ta ki stan wtór nie os ³a bia jej mo¿ li wo œci in te lek tual ne. Na stê pu je
sprzê ¿e nie zwro t ne: trud no œci po g³ê bia j¹ siê, po wo du j¹ co raz czê stsze nie po wo -
dze nia i po twier dza j¹ ne ga ty wn¹ opi niê in nych i co gor sze – swo j¹ w³a s n¹.

Do tych cza so we sta no wis ko mi ni ster stwa jest ta kie, ¿e u dzie ci z dys lek -
sj¹ sto su je siê te chni ki wspo ma ga j¹ ce, jak za jê cia te ra pii pe da go gi cz nej (wy -
ró wnaw cze), pro wa dzo ne przez pe da go ga lub psy cho lo ga przy go to wa ne go
do pra cy z oso b¹ do tkniê t¹ dys lek sj¹ roz wo jo w¹. Po moc tê or ga ni zu je siê na
pod sta wie opi nii wy da nej przez po ra dniê psy cho lo gi cz no -pe da go gi cz n¹ in for -
mu j¹ c¹ o po trze bach emo cjo nal nych i edu ka cyj nych dziec ka oraz wska za nia
wa run ków, któ rych spe³ nie nie po pra wi kom fort psy chi cz ny u cz nia. Ro dzi ce
dzie ci dys lek ty cz nych uwa ¿a j¹ je dnak, ¿e po moc ta ka jest ab so lut nie nie wy -
star cza j¹ ca, bo nie ma my tu do czy nie nia z ja k¹œ je d n¹ dys fun kcj¹ (np. dys -
or to gra fi¹ czy dys gra fi¹), nad któ r¹ pe da gog na za jê ciach wy ró wnaw czych
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bê dzie pra co wa³, ale z sze re giem dys fun kcji, któ re wy ma ga j¹ spe c jal ne go
prze ka zy wa nia i eg zek wo wa nia wie dzy, wy d³u ¿o ne go cza su pra cy (nie tyl ko
na eg za mi nach, ale ró w nie¿ na lek cjach). Uczeñ ta ki ma trud no œci z okreœ le -
niem cza su i za rz¹ dza niem nim, trud no œci z pun ktual no œci¹, z przy swa ja -
niem in for ma cji w okreœ lo nej ko lej no œci oraz z wy ko ny wa niem za dañ
wy ma ga j¹ cych okreœ lo nej czyn no œci. Uczeñ ta ki w prze twa rza niu in for ma cji
po s³u gu je siê przede wszy s t kim ob ra za mi i uczu cia mi, a nie dŸwiê ka mi i s³o -
wa mi (nie „s³y szy” w³a s nych myœ li). Wy ka zu je siê wy so k¹ in te li gen cj¹ emo -
cjo nal n¹, ale ta nie jest, nie ste ty, przed mio tem eg za mi nów. Czê sto na wet
w osta t niej kla sie gim naz jal nej nie pa miê ta na zwisk ko le gów z kla sy ani na u -
czy cie li, któ rzy go ucz¹. U¿y wa prze wa¿ nie s³ów po to cz nych, a ze s³o w ni ctwem
spe cja li sty cz nym ma ogrom ne pro ble my.

Dy rek to rzy i na u czy cie le szkó³, z któ ry mi roz ma wia ³em, oraz wszys cy za -
in te re so wa ni ro dzi ce uwa ¿a j¹, ¿e w przy pad ku g³ê bo kiej dys lek sji dzie ci bez -
wzglê dnie po win ny byæ wspie ra ne przez na u czy cie la wspo ma ga j¹ ce go.
Pró by wpro wa dze nia ta kiej po mo cy pod jê te w nie któ rych szko ³ach in te gra -
cyj nych przy nios ³y nie o cze ki wa nie ogrom ne po stê py w na u ce u tych dzie ci,
a sa me dzie ci opo wia da ³y po tem, ¿e po raz pier wszy mia ³y na praw dê ocho tê
cho dziæ do szko ³y i by ³y w sta nie zro zu mieæ prze ka zy wa ny im ma te ria³. Ta kie 
in dy wi dual ne po de jœcie do dziec ka z du ¿¹ ilo œci¹ dys fun kcji po wo do wa ³o, ¿e
na u czy ciel by³ w sta nie pra wid ³o wo do braæ spo so by i czas pra cy z u cz niem,
a co naj wa¿ niej sze móg³ zna leŸæ te ob sza ry, w któ rych uczeñ by³ do bry,
i wzmac niaæ je po przez ich ak cen to wa nie na tle kla sy.

W zwi¹z ku z tym pro szê Pa ni¹ Mi n i s ter o in for ma cjê, czy w œwiet le przed -
sta wio nych prze ze mnie uwag roz wa ¿y Pa ni mo¿ li woœæ zmia ny roz po rz¹ dze -
nia, tak aby umo¿ li wiæ dzie ciom z g³ê bo k¹ dys lek sj¹ roz wo jo w¹ uczê sz cza nie 
do przed szko li, szkó³, od dzia ³ów in te gra cyj nych i ko rzy sta nie z po mo cy na u -
czy cie li wspo ma ga j¹ cych, gdy w wy ni ku ba dañ w po ra dni zo sta nie stwier -
dzo na ta ka ko nie cz noœæ.

Z po wa ¿a niem
Ro man Lu dwi czuk

Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.01.29

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez se na to ra Ro ma na Lu dwi czu ka na

25. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 r. w spra wie umo¿ li wie nia dzie ciom
z g³ê bo k¹ dys lek sj¹ roz wo jo w¹ uczê sz cza nie do przed szko li, szkó³, od dzia ³ów in te gra -
cyj nych i ko rzy sta nie z po mo cy na u czy cie li wspo ma ga j¹ cych, gdy w wy ni ku ba dañ
w po ra dni zo sta nie stwier dzo na ta ka ko nie cz noœæ, up rzej mie wy jaœ niam.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e wy mie nio ne w Oœ wiad cze niu dys fun kcje s¹ for m¹ ma ni fe -
sta cji ty po w¹ dla dys lek sji roz wo jo wej. Ob ja wy dys lek sji roz wo jo wej ma j¹ swo j¹ dy na -
mi kê i wi¹ ¿¹ siê z roz leg ³o œci¹ i g³ê bo ko œci¹ za bu rzeñ fun kcji od po wie dzial nych za
pro ces czy ta nia i pi sa nia. Od stop nia ich na si le nia za le ¿y, czy zdiag no zu je my j¹ ja ko
g³ê bo k¹ dys lek sjê roz wo jo w¹, czy ja ko zwyk ³¹ dys lek sjê roz wo jo w¹. W przy pad ku ich
bra ku nie dia gno zu je my dys lek sji roz wo jo wej. Na to miast sprzê ¿e nie mo ¿e byæ je dy nie
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z je dno stka mi, któ re nie s¹ cha rak te ry sty cz ne dla dys lek sji roz wo jo wej, ta ki mi jak np.
wa da ser ca, epi lep sja.

Na le ¿y zgo dziæ siê ze stwier dze niem, ¿e do dat ko wa po moc na u czy cie la „wspo ma ga -
j¹ ce go” po ma ga w na u ce dziec ku z g³ê bo k¹ dys lek sj¹ roz wo jo w¹, o czym wspo mi na Pan 
Se n a tor w Oœ wiad cze niu. Po de jmo wa ne w tym za kre sie pró by w nie któ rych szko ³ach
in te gra cyj nych s¹ przy k³a dem do brych prak tyk, któ re nie wy ma ga j¹ zmian w pra wie
oœ wia to wym, wy ma ga j¹ na to miast zro zu mie nia spe c jal nych po trzeb edu ka cyj nych tej
gru py dzie ci przez dy rek to rów szkó³ oraz or ga ny pro wa dz¹ ce, jak ró w nie¿ wy a syg no wa -
nia sto so wnych œrod ków fi nan so wych na za trud nie nie na u czy cie la „wspo ma ga j¹ ce go”
lub or ga ni za cjê klas te ra peu ty cz nych.

W Oœ wiad cze niu pod no szo na jest kwe stia nie uw zglê dnie nia w roz po rz¹ dze niu Mi -
ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 18 sty cz nia 2005 r. w spra wie wa run ków or -
ga ni zo wa nia kszta³ ce nia, wy cho wa nia i opie ki dla dzie ci i m³o dzie ¿y nie pe³ no spra wnych
oraz nie do sto so wa nych spo ³e cz nie w spe c jal nych przed szko lach, szko ³ach i od dzia ³ach
oraz w oœ rod kach (Dz. U. Nr 19, poz. 166) tak po wa¿ ne go za bu rze nia ja kim jest g³ê bo ka 
dys lek sja roz wo jo wa ze sprzê ¿o ny mi dys fun kcja mi. W ro zu mie niu pra wa oœ wia to we go
kszta³ ce niem spe c jal nym obe jmu je siê dzie ci i m³o dzie¿ nie pe³ no spra wn¹ (ka te go rie
tych dzie ci zo sta ³y wy mie nio ne w Oœ wiad cze niu) oraz nie do sto so wa n¹ spo ³e cz nie.
Na le ¿y w tym miej scu pod kreœ liæ, ¿e dys lek sja roz wo jo wa, nie za le¿ nie od stop nia
na si le nia jej ob ja wów, nie jest nie pe³ no spra wno œci¹, gdy¿ jest spe cy fi cz nym ob ja wem
za bu rzeñ fun kcji percepcyjno-motorycznych, przy nor mal nym po zio mie roz wo ju in te -
lek tual ne go. Wo bec te go dzie ci z g³ê bo k¹ dys lek sj¹ roz wo jo w¹ nie s¹ ob jê te kszta³ ce -
niem spe c jal nym, je dnak ¿e mo g¹ uczê sz czaæ do przed szko li i szkó³ in te gra cyj nych lub
ogól no do stêp nych z od dzia ³a mi in te gra cyj ny mi, ale ja ko dzie ci pe³ no spra wne od któ -
rych nie jest wy ma ga ne orze cze nie o po trze bie kszta³ ce nia spe c jal ne go. Dla te go nie
mo g¹ ko rzy staæ z po mo cy do dat ko wo za trud nio ne go na u czy cie la oraz od po wie d nich
spe cja li stów wspó³ or ga ni zu j¹ cych kszta³ ce nie in te gra cyj ne. Na to miast mo g¹ ko rzy staæ 
z ró¿ nych form po mo cy psychologiczno-pedagogicznej, zgo d nie z za le ce nia mi za war ty -
mi w opi nii wy da nej przez po ra dniê psychologiczno-pedagogiczn¹. Dzie ci wy ma ga j¹ ce
szcze gól ne go wspar cia i po sze rzo nej po mo cy te ra peu ty cz nej, a do nich na le ¿¹ dzie ci
z g³ê bo k¹ dys lek sj¹ roz wo jo w¹, po win ny ucze stni czyæ w te ra pii in dy wi dual nej, któ ra
od by wa siê w szko le, b¹dŸ w po ra dni psychologiczno-pedagogicznej.

Dla u cz niów, któ rym nie uda ³o siê po móc w opi sa ny po wy ¿ ej spo sób, prze wi du je siê
mo¿ li woœæ ucze nia siê w kla sie te ra peu ty cz nej, na pod sta wie roz po rz¹ dze nia Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej z dnia 7 sty cz nia 2003 r. w spra wie za sad udzie la nia i or ga ni za cji po -
mo cy psychologiczno-pedagogicznej w pub li cz nych przed szko lach, szko ³ach i pla ców kach
(Dz. U. Nr 11, poz. 114), a w szcze gól nych przy pad kach, gdy dys lek sji to wa rzy sz¹ na si lo ne
za bu rze nia emo cjo nal ne, opie kê prze jmu j¹ pla ców ki te ra peu ty cz ne re sor tu zdro wia.

U cz nio wie z dys lek sj¹ roz wo jo w¹ ma j¹ ró w nie¿ pra wo do do sto so wa nia form i me -
tod na u cza nia oraz wy ma gañ do ich mo¿ li wo œci. Re gu lu je to prze pis § 6 ust. 1 roz po -
rz¹ dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu z dnia 30 kwiet nia 2007 r. w spra wie
wa run ków i spo so bu oce nia nia, kla sy fi ko wa nia i pro mo wa nia u cz niów i s³u cha czy oraz
prze pro wa dza nia spraw dzia nów i eg za mi nów w szko ³ach pub li cz nych (Dz. U. Nr 83,
poz. 562, z póŸn. zm.). Sta no wi on, i¿ na u czy ciel jest obo wi¹ za ny, na pod sta wie opi nii
pub li cz nej po ra dni psychologiczno-pedagogicznej, w tym pub li cz nej po ra dni spe cja li -
sty cz nej, do sto so waæ wy ma ga nia edu ka cyj ne do in dy wi dual nych po trzeb psy cho fi zy cz -
nych i edu ka cyj nych u cz nia, u któ re go stwier dzo no za bu rze nia i od chy le nia roz wo jo we 
lub spe cy fi cz ne trud no œci w ucze niu siê, unie mo¿ li wia j¹ ce spro sta nie tym wy ma ga -
niom.

Po nad to, na pod sta wie prze pi su § 10 ust. 1 przy wo ³a ne go roz po rz¹ dze nia uczeñ
z g³ê bo k¹ dys lek sj¹ roz wo jo w¹ mo ¿e byæ, na wnio sek ro dzi ców, zwol nio ny z na u ki dru -
gie go jê zy ka ob ce go. Na to miast zgo d nie z prze pi sa mi § 37 ust. 1 i 3 oraz § 59 ust. 1 ww.
roz po rz¹ dze nia u cz nio wie (s³u cha cze) i ab sol wen ci ze spe cy fi cz ny mi trud no œcia mi
w ucze niu siê ma j¹ pra wo przy st¹ piæ do eg za mi nów ze wnê trz nych w wa run kach i for -
mie do sto so wa nych do in dy wi dual nych po trzeb psy cho fi zy cz nych i edu ka cyj nych na
pod sta wie opi nii pub li cz nej lub nie pub li cz nej po ra dni psychologiczno-pedagogicznej.
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Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê Pa na Mar sza³ ka oraz Pa na Se na to ra, ¿e je d nym
z za dañ po wo ³a ne go w dniu 8 paŸ dzier ni ka 2008 ro ku Ze spo ³u eks per tów ds. spe c jal -
nych po trzeb edu ka cyj nych jest wy pra co wa nie pro po zy cji roz wi¹ zañ sy s te mo wych
w za kre sie kszta³ ce nia i wy cho wa nia u cz niów ze spe c jal ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny -
mi, do któ rych za li cza my ró w nie¿ dzie ci z g³ê bo k¹ dys lek sj¹ roz wo jo w¹.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Se kre tarz Sta nu
Kry sty na Szu mi las
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Ma jkow skie go

skie ro wa ne do mi ni stra Skar bu Pañ stwa Alek san dra Gra da

Pro szê o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.
1. Czy po wo ³a nie na sta no wis ko „kie ro wni ka kie ro wni ków” pa na Ada ma 

Kur piow skie go, ra dne go Ra dy Mia sta w Ostro ³ê ce, jest zgo d ne ze sche ma tem 
or ga ni za cyj nym Spó ³ki PKS Ostro ³ê ka SA?

2. Czy po wo ³a nie wy ¿ ej wy mie nio ne go do pe³ nie nia tej fun kcji (nad zór
nad ba z¹ PKS w Ostro wi Ma zo wiec kiej i Wy szko wie) od by ³o siê zgo d nie
z pro ce du r¹ do ty cz¹ c¹ wy ³a nia nia kad ry kie ro wni czej w dro dze kon kur su?

3. Czy pan Kur piow ski ma od po wie d nie kom pe ten cje do pe³ nie nia tej fun kcji? 
I czy te go ty pu two rze nie nie po trzeb nych sta no wisk jest zgo d ne z za sa d¹ „ta -
nie go pañ stwa”, pre fe ro wa ne go przez Plat for mê Oby wa tel sk¹?

4. Ja ki wp³yw bê dzie mia ³a ta no mi na cja na kon dy cjê eko no mi cz n¹
przed siê bior stwa?

Krzy sztof Maj kow ski

Stanowisko

War sza wa, 9.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W na wi¹ za niu do prze ka za ne go Oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra Krzy szto fa

Maj kow skie go (znak: BPS/DSK-043-1288/09) w spra wie za trud nie nia na sta no wis ko
kie ro wni cze Pa na Ada ma Kur piow skie go w Przed siê bior stwie Ko mu ni ka cji Sa mo cho -
do wej w Ostro ³ê ce SA up rzej mie in for mu jê, ¿e w zwi¹z ku z tym, ¿e py ta nia Pa na Se na -
to ra do ty cz¹ po li ty ki per so nal nej, któ ra na le ¿y do kom pe ten cji Za rz¹ du Spó ³ki, zo sta ³o
wy sto so wa ne pis mo do Ra dy Nad zor czej w ce lu uzy s ka nia wy jaœ nieñ od noœ nie kwe stii
po ru sza nych w przed mio to wym Oœ wiad cze niu.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e po otrzy ma niu in for ma cji zo sta nie ona nie zw³o cz nie prze -
ka za ne na rê ce Pa na Mar sza³ ka.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
Alek san der Grad
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Od po wiedŸ

War sza wa, 20.03.2009 r.

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

W na wi¹ za niu do prze ka za ne go Oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra Krzy szto fa
Maj kow skie go (znak: BPS/DSK-043-1288/09) w spra wie za trud nie nia Pa na Ada ma
Kur piow skie go na sta no wis ko kie ro wni cze w Przed siê bior stwie Ko mu ni ka cji Sa mo -
cho do wej w Ostro ³ê ce SA up rzej mie wy jaœ niam co na stê pu je:

Za trud nie nie Pa na Ada ma Kur piow skie go na sta no wis ku Kie ro wni ka Ze spo ³u Pla -
có wek Te re no wych zwi¹ za ne by ³o z tym, ¿e w li s to pa dzie 2008 r. Cz³o nek Za rz¹ du Spó ³ki 
PKS w Ostro ³ê ce SA Dy rek tor ds. Te chni cz nych z³o ¿y³ re zyg na cjê z za jmo wa ne go sta no -
wis ka i Ra da Nad zor cza pod jê ³a de cyz jê, i¿ Za rz¹d bê dzie dzia ³a³ w sk³a dzie dwu o so bo -
wym. Przy jê te roz wi¹ za nie oraz ko nie cz noœæ wy ko ny wa nia bie ¿¹ cych za dañ wy ma ga ³y
do sto so wa nia is t nie j¹ cej struk tu ry or ga ni za cyj nej do zmie nio nych wa run ków dzia ³a -
nia, zmia ny za kre sów obo wi¹z ków oraz za trud nie nia oso by, któ ra od ci¹ ¿y Za rz¹d od
dzia ³añ w dwóch pla ców kach te re no wych. Wy na gro dze nie Kie ro wni ka Ze spo ³u Pla có -
wek Te re no wych jest po nad dwu kro t nie ni¿ sze od wy na gro dze nia, któ re po bie ra³ by ³y
Cz³o nek Za rz¹ du.

Zda niem Ra dy Nad zor czej za trud nie nie Pa na Ada ma Kur piow skie go od by ³o siê zgo d -
nie z pro ce du ra mi re kru ta cyj ny mi sto so wa ny mi w Spó ³ce, tj. w dro dze po stê po wa nia
kon kur so we go oraz jest zgo d ne z obo wi¹ zu j¹ cym w Spó ³ce Re gu la mi nem Or ga ni za cyj -
nym.

Mam na dzie jê, ¿e przed sta wio ne po wy ¿ ej wy jaœ nie nia uz na Pan Mar sza ³ek za sa tys -
fak cjo nu j¹ ce w kwe stiach po ru sza nych w przed mio to wym Oœ wiad cze niu.

MI NI STER
Alek san der Grad
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Maj kow skie go

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

oraz do g³ównego inspektora pracy Tadeusza Zaj¹ ca

Zwra cam siê z pro œb¹ o pod jê cie in ter wen cji w spra wie do ty cz¹ cej nie wy -
ko na nia przez pra co wni ków ad mi ni stra cji pub li cz nej i s³u¿ by cy wil nej oraz
pañ stwo we go za so bu kad ro we go pra wo moc ne go wy ro ku s¹ do we go przy -
wra ca j¹ ce go do pra cy na do tych cza so wym sta no wis ku i na do tych cza so -
wych za sa dach kie ro wni ka de le ga tu ry – pla ców ki za miej sco wej w Ostro ³ê ce
Ma zo wiec kiego Urzê du Wo je wó dz kiego w War sza wie, pa na An drze ja Be dnar -
czy ka.

In for mu jê Pa na Pre mie ra oraz Pana Inspektora, ¿e S¹d Pra cy w Ostro ³ê ce
wy ro kiem z dnia 24 lip ca 2008 r. przy wró ci³ pa na An drze ja Be dnar czy ka do
pra cy na do tych cza so wym sta no wis ku i na do tych cza so wych wa run kach.
Je dnak w wy ni ku ape la cji po zwa ne go, Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie -
go, S¹d Okrê go wy w Ostro ³ê ce wy ro kiem z 15 gru dnia 2008 r. utrzy ma³
w mo cy wy rok pier wszej in stan cji.

Krzy sztof Maj kow ski

Od po wiedŸ
G£ÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

War sza wa, 11 lu te go 2009 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na pis mo Pa ni Mar sza ³ek z dnia 21 sty cz nia 2009 ro ku, znak:

BPS/DSK-043-1290/09, prze ka zu j¹ ce w za ³¹ cze niu tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go
w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku przez se na to ra Krzy szto fa Maj kow skie go o pod jê cie in -
ter wen cji w spra wie wy eg zek wo wa nia pra wo moc ne go orze cze nia s¹ du pra cy, przy wra -
ca j¹ ce go do pra cy Pa na An drze ja Zyg mun ta Be dnar czy ka na do tych cza so we
sta no wis ko i wa run ki za trud nie nia w De le ga tu rze Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz -
kie go – Pla ców ce Za miej sco wej w Ostro ³ê ce, up rzej mie wy jaœ niam:

Po le ci ³em prze pro wa dze nie po stê po wa nia wy jaœ nia j¹ ce go, w ce lu zba da nia pra wid -
³o wo œci po de jmo wa nych dzia ³añ przez pra co daw cê w przed mio to wej kwe stii. Ze spó³
kon trol ny w dniach 22, 28 sty cz nia oraz 3 lu te go 2009 ro ku do ko na³ czyn no œci kon -
trol nych w Ma zo wiec kim Urzê dzie Wo je wó dz kim w War sza wie.

Jak usta lo no, pis mem z dnia 13 lu te go 2008 ro ku, znak: WO A. 11.1109/91a/08
pra co daw ca – Ma zo wiec ki Urz¹d Wo je wó dz ki wy po wie dzia³ umo wê o pra cê Pa nu An -
drze jo wi Zyg mun to wi Be dnar czy ko wi, ze skut kiem na dzieñ 31 ma ja 2008 ro ku.

W wy ni ku z³o ¿o ne go od wo ³a nia S¹d Re jo no wy – S¹d Pra cy w Ostro ³ê ce, wy ro kiem
z dnia 24 lip ca 2008 r., sygn. akt – IVP 26/08 przy wró ci³ Po wo da do pra cy na za jmo wa -
ne sta no wis ko pra cy, na do tych cza so wych wa run kach za trud nie nia. Orze cze nie to zo -
sta ³o na stê p nie utrzy ma ne w mo cy wy ro kiem S¹ du Okrê go we go – S¹ du Pra cy
i Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych w Ostro ³ê ce, wy ro kiem z dnia 15 gru dnia 2008 ro ku, sygn.
akt – III Pa 41/08.
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Pis mem z dnia 15 gru dnia 2008 ro ku Pan An drzej Zyg munt Be dnar czyk po in for -
mo wa³ Dy rek to ra Ge ne ral ne go Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie go w War sza wie
o zg³o sze niu go to wo œci nie zw³o cz ne go pod jê cia pra cy, w myœl art. 48 § 1 ko dek su pra -
cy. W dniu 22 gru dnia 2008 ro ku od by ³o siê spot ka nie po miê dzy Dy rek to rem Wy dzia ³u 
Organizacyjno-Administracyjnego Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie go w War sza -
wie a Pa nem An drze jem Zyg mun tem Be dnar czy kiem, na któ rym jak twier dzi Wspo -
mnia ny na k³a nia ny by³ do re zyg na cji z re a li za cji wy ro ku. Stro na prze ci w na na to miast
przed sta wi ³a kon tro lu j¹ cym skie ro wa nie na ba da nie le kar skie kon trol ne wy sta wio ne
na na zwis ko Pa na An drze ja Zyg mun ta Be dnar czy ka, któ re go zgo d nie z oœ wiad cze niem
przed sta wi cie la pra co daw cy – od mó wi³ przy jê cia. W myœl brzmie nia art. 229 § 4 ko dek -
su pra cy pra co daw ca nie mo ¿e do pu œciæ do pra cy pra co wni ka bez ak tu al ne go orze cze -
nia le kar skie go stwier dza j¹ ce go brak prze ciw wska zañ do pra cy na okreœ lo nym
sta no wis ku, tym sa mym fak ty cz ne do pu sz cze nie do pra cy po prze dzo ne byæ mu si prze -
pro wa dze niem sto so wnych ba dañ.

Oczy wi œcie z³o ¿e nie pis ma o go to wo œci nie zw³o cz ne go pod jê cia pra cy przez Pa na
An drze ja Zyg mun ta Be dnar czy ka w zna cze niu pra w nym by ³o spe³ nie niem wa run ku do 
re ak ty wo wa nia sto sun ku pra cy. Kon tro lu j¹ cym oka za no li stê obe c no œci za mie si¹c
gru dzieñ 2008 ro ku pra co wni ków Wy dzia ³u Organizacyjno-Administracyjnego w De le -
ga tu rze – Pla ców ce Za miej sco wej Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie go w Ostro ³ê ce,
na któ rej zo sta³ umie sz czo ny Pan An drzej Zyg munt Be dnar czyk od dnia 19 gru dnia
2008 ro ku.

Pis mem z dnia 15 sty cz nia 2009 ro ku, znak: WOA.II.0718/59/09 Dy rek tor Ge ne -
ral ny w Ma zo wiec kim Urzê dzie Wo je wó dz kim w War sza wie po in for mo wa³ Pa na An drze -
ja Zyg mun ta Be dnar czy ka o przy wró ce niu go do pra cy z dniem 16 gru dnia 2008 ro ku,
na co wska zy waæ ma fakt wy p³a ce nia mu wy na gro dze nia za pra cê od dnia 16 do
31 gru dnia 2008 ro ku, na za sa dach i w wy so ko œci do tych czas po bie ra ne go wy na gro -
dze nia za pra cê. Kon sek wen cj¹ po wy ¿ szych zda rzeñ by ³o skie ro wa nie przez Za k³ad
Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych Od dzia³ w P³oc ku za py ta nia do Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je -
wó dz kie go w War sza wie w piœ mie z dnia 8 sty cz nia 2009 ro ku o to czy Pan An drzej Zyg -
munt Be dnar czyk wy ko ny wa³ w dniach 16 –22 gru dnia 2008 r. czyn no œci s³u¿ bo we.
Fakt ten mia³ bez po œre dnio zwi¹ zek z nie poin for mo wa niem przez Pa na An drze ja Zyg -
mun ta Be dnar czy ka pra co daw cy o przy zna niu w ter mi nie od 15 sier pnia 2008 ro ku do
10 lu te go 2009 ro ku œwiad cze nia re ha bi li ta cyj ne go i wy p³a ca niu go przez Za k³ad Ubez -
pie czeñ Spo ³e cz nych. Fakt po bie ra nia wspo mnia ne go œwiad cze nia wska zu je do dat ko wo
na ko nie cz noœæ uzy s ka nia orze cze nia le kar skie go przed fak ty cz nym do pu sz cze niem do 
pra cy na przy wró co ne sta no wis ko.

De cyz j¹ z dnia 15 sty cz nia 2009 r. Za k³ad Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych zmie ni³ do -
tych cza so w¹ de cyz jê do ty cz¹ c¹ przy zna nia wspo mnia ne go œwiad cze nia re ha bi li ta cyj -
ne go, uz na j¹c w niej, ¿e od dnia przy wró ce nia do pra cy p³at ni kiem œwiad cze nia
po zo sta je pra co daw ca – Ma zo wiec ki Urz¹d Wo je wó dz ki w War sza wie. Jak wy ka za ³y
czyn no œci kon trol ne zo sta ³o ono Pa nu An drze jo wi Zyg mun to wi Be dnar czy ko wi wy p³a -
co ne przez pra co daw cê w dniu 27 sty cz nia 2008 ro ku.

Wska za na fak to gra fia przed sta wia z je d nej stro ny re ak ty wo wa nie sto sun ku pra cy,
z dru giej je dnak stro ny wska zu je przy czy ny dla któ rych nie do sz³o je sz cze do pe³ ne go,
fi zy cz ne go przy wró ce nia do wy ko ny wa nia pra cy. Nie mo¿ na wo bec po wy ¿ sze go uz naæ,
¿e w obe c nym sta nie fak ty cz nym za is t nia ³o wy kro cze nie prze ciw ko pra wom pra co wni -
ka, opi sa ne w art. 282 § 2 ko dek su pra cy, po le ga j¹ ce na niewy ko na niu pra wo moc ne go
orze cze nia s¹ du pra cy.

Przed sta wio na ko re spon den cja po miê dzy Pa nem An drze jem Zyg mun tem Be dnar -
czy kiem a pra co daw c¹ wska zu je je sz cze je den el e ment, któ ry w oce nie stron kon flik tu
ja wi siê ja ko spór o spo sób wy ko na nia orze cze nia s¹ do we go. Z tre œci uza sa dnie nia wy -
ro ku s¹ do we go wy ni ka bo wiem ko nie cz noœæ przy wró ce nia Pa na An drze ja Zyg mun ta
Be dnar czy ka na sta no wis ko Kie ro wni ka De le ga tu ry – Pla ców ki Za miej sco wej w Ostro -
³ê ce. Tym cza sem we d³ug do ku men tów przed sta wio nych przez pra co daw cê osta t nim
sta no wis kiem pra cy Wspo mnia ne go by ³o sta no wis ko „Kie ro wni ka Od dzia ³u Ga bi ne tu
Wo je wo dy w Ga bi ne cie Wo je wo dy w De le ga tu rze – Pla ców ce Za miej sco wej w Ostro ³ê ce
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Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie go w War sza wie”. Na tym sta no wis ku po wie rzo no
mu je dno czeœ nie pe³ nie nie obo wi¹z ków Kie ro wni ka De le ga tu ry – Pla ców ki Za miej sco -
wej w Ostro ³ê ce.

Na mo cy art. 365 ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go pra wo moc ne orze cze nie s¹ du
wi¹ ¿e nie tyl ko stro ny i s¹d, któ ry je wy da³, ale ró w nie¿ in ne s¹ dy oraz or ga ny ad mi ni -
stra cyj ne, w tym ró w nie¿ or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Pra cy. Tym sa mym uz naæ na le -
¿y, ¿e s¹d prze s¹ dzi³ w uza sa dnie niu, w ja ki spo sób na le ¿y wy ko naæ pra wo moc ne
orze cze nie.

Jak wy ni ka z uchwa ³y S¹ du Naj wy ¿ sze go z dnia 28 ma ja 1976 r., V PZP 12/75
(OSNCP 1976, nr 9, poz. 187) wy rok przy wra ca j¹ cy pra co wni ka do pra cy ma cha rak ter
de kla ra to ryj ny, a wiêc na je go pod sta wie mo ¿e byæ pro wa dzo ne po stê po wa nie eg ze ku -
cyj ne w try bie art. 1050 ko dek su po stê po wa nia cy wil ne go, w dro dze eg ze ku cji ko mor -
ni czej, po zg³o sze niu go to wo œci do œwiad cze nia pra cy (co w oma wia nym przy pad ku
zo sta ³o ja ko wa ru nek spe³ nio ne). Or ga ny Pañ stwo wej In spek cji Pra cy nie po sia da j¹
w tym za kre sie usta wo wych kom pe ten cji do po de jmo wa nia dzia ³añ pra w nych, a ini cja -
ty wa w tym przy pad ku po zo sta je w ge stii Pa na An drze ja Zyg mun ta Be dnar czy ka.

Pod su mo wu j¹c prag nê po in for mo waæ Pa ni¹ Mar sza ³ek, ¿e za ró wno Pan An drzej
Zyg munt Be dnar czyk, jak i Pan Se n a tor Krzy sztof Maj kow ski otrzy ma li szcze gó ³o we
wy jaœ nie nia do ty cz¹ ce wy ni ków pro wa dzo nej kon tro li w Ma zo wiec kim Urzê dzie Wo je -
wó dz kim w War sza wie, do dat ko wo od rêb nym pis mem, z uwa gi na z³o ¿e nie pi sem nych
skarg do G³ó wne go In spek to ra Pra cy w przed mio to wej kwe stii.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

Tadeusz Zaj¹c

Od po wiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

War sza wa, 20 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 21 sier pnia 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-1289/09),

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na Krzy szto fa Maj -
kow skie go pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku w spra -
wie nie wy ko na nia przez pra co wni ków ad mi ni stra cji pub li cz nej i s³u¿ by cy wil nej oraz
pra co wni ków pañ stwo we go za so bu kad ro we go pra wo moc ne go wy ro ku s¹ do we go
przy wra ca j¹ ce go do pra cy kie ro wni ka de le ga tu ry pla ców ki za miej sco wej w Ostro ³ê ce
Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie go, Pa na An drze ja Be dnar czy ka, up rzej mie przed -
sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Pan An drzej Be dnar czyk pra co wa³ w Ma zo wiec kim Urzê dzie Wo je wó dz kim na sta -
no wis ku Kie ro wni ka Od dzia ³u Ga bi ne tu Wo je wo dy w De le ga tu rze w Ostro ³ê ce, pe³ ni¹c
je dno czeœ nie fun kcjê kie ro wni ka tej pla ców ki. W 2008 ro ku w zwi¹z ku ze zmia na mi or -
ga ni za cyj ny mi we wszy s t kich de le ga tu rach Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie go
uleg ³y lik wi da cji od dzia ³y Ga bi ne tu Wo je wo dy. W zwi¹z ku z po wy ¿ szy mi zmia na mi
z Pa nem An drze jem Be dnar czy kiem zo sta ³a roz wi¹ za na umo wa o pra cê za wy po wie -
dze niem.
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Na pod sta wie wy ro ku Okrê go we go S¹ du Pra cy w Ostro ³ê ce z dnia 15 gru dnia 2008
ro ku pra co wni ka przy wró co no do pra cy na do tych cza so wym sta no wis ku. W dniu
16 gru dnia 2008 ro ku Pan An drzej Be dnar czyk z³o ¿y³ w Ma zo wiec kim Urzê dzie Wo je -
wó dz kim pis mo in for mu j¹ ce o go to wo œci pod jê cia pra cy.

W zwi¹z ku z d³u go trwa ³ym zwol nie niem le kar skim, na któ rym wcze œ niej prze by wa³
Pan An drzej Be dnar czyk, do pu sz cze nie do pra cy mog ³o na st¹ piæ do pie ro po stwier dze -
niu przez le ka rza, ¿e stan zdro wia pra co wni ka po zwa la na pod jê cie pra cy, st¹d pra co -
daw ca przy go to wa³ skie ro wa nie na ba da nia le kar skie.

Ze wzglê du na fakt, i¿ Od dzia³ Ga bi ne tu Wo je wo dy w De le ga tu rze Ma zo wiec kie go
Urzê du Wo je wó dz kie go w Ostro ³ê ce zo sta³ zlik wi do wa ny ocze ki wa no, ¿e pra co wnik
sta wi siê w sie dzi bie pra co daw cy w War sza wie, w ce lu po bra nia skie ro wa nia na ba da -
nia le kar skie oraz uz go dnie nia miej sca wy ko ny wa nia pra cy.

W dniu 19 gru dnia 2008 ro ku Pan An drzej Be dnar czyk sta wi³ siê w Od dzia le
Organizacyjno-Administracyjnym De le ga tu ry Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie go
w Ostro ³ê ce i oœ wiad czy³, i¿ przy st¹ pi³ do pra cy. Te le fo ni cz nie zo sta³ za pro szo ny do
War sza wy na spot ka nie z Dy rek to rem Wy dzia ³u Organizacyjno-Administracyjnego
MUW.

Dy rek tor Ge ne ral ny Ma zo wiec kie go Urzê du Wo je wó dz kie go w War sza wie wy ra zi³
go to woœæ do pu sz cze nia do pra cy Pa na An drze ja Be dnar czy ka, po zrea li zo wa niu przez
pra co wni ka wy mo gów for mal nych. Ze wzglê du na ak tu al n¹ struk tu rê or ga ni za cyj n¹
Urzê du mo¿ li we by ³o do pu sz cze nie Pa na An drze ja Be dnar czy ka do pra cy na do tych -
cza so wych wa run kach p³a co wych, je dnak ¿e na zmie nio nym miej scu pra cy.

W dniu 22 gru dnia 2008 ro ku Pan An drzej Be dnar czyk zg³o si³ siê na spot ka nie
z Dy rek to rem Wy dzia ³u Organizacyjno-Administracyjnego MUW, na któ rym zo sta³ po -
in for mo wa ny o po wy ¿ szych fak tach. Pod czas spot ka nia za in te re so wa ny po wia do mi³
Dy rek to ra Wy dzia ³u Organizacyjno-Administracyjnego o uzy s ka niu zwol nie nia le kar -
skie go od dnia 22 do 24 gru dnia 2008 ro ku, w zwi¹z ku z czym nie skie ro wa no pra co wni -
ka na ba da nie kon trol ne.

W dniu 29 gru dnia 2008 ro ku Pan An drzej Be dnar czyk zg³o si³ siê do pra cy (pod pi -
sa³ li stê obe c no œci), a na stê p nie opu œci³ miej sce pra cy. W dniu 31 gru dnia 2008 ro ku
do MUW wp³y nê ³o zwol nie nie le kar skie Pa na Be dnar czy ka na okres od dnia 29 gru dnia 
2008 ro ku do dnia 2 sty cz nia 2009 ro ku. Ko lej ne zwol nie nie le kar skie obe jmo wa ³o
okres od dnia 5 sty cz nia 2009 ro ku do dnia 1 lu te go 2009 ro ku.

W zwi¹z ku z nie o be c no œci¹ w pra cy, pis mem z dnia 15 sty cz nia 2009 ro ku Pan An -
drzej Be dnar czyk zo sta³ po wia do mio ny o pro po no wa nym sta no wis ku pra cy w Ma zo -
wiec kim Urzê dzie Wo je wó dz kim w War sza wie oraz o wy so ko œci wy p³a co ne go
wy na gro dze nia za pra cê i za okres cho ro by.

Je dno czeœ nie MUW zwró ci³ siê do Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych o prze ka za nie 
in for ma cji, czy Pan An drzej Be dnar czyk po bie ra za si ³ek cho ro bo wy lub in ne œwiad cze -
nie wy p³a ca ne przez ZUS. Za k³ad Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych w dniu 22 sty cz nia 2009
ro ku po in for mo wa³, i¿ Pan An drzej Be dnar czyk na pod sta wie de cyz ji Za k³a du Ubez pie -
czeñ Spo ³e cz nych z dnia 6 li s to pa da 2008 ro ku (znak 280600-6001/395/2008-SK)
o przy zna niu œwiad cze nia re ha bi li ta cyj ne go po bie ra przed mio to we œwiad cze nie, przy -
zna ne na okres od dnia 15 sier pnia 2008 ro ku do dnia 10 lu te go 2009 ro ku.

O fak cie po bie ra nia œwiad cze nia re ha bi li ta cyj ne go Pan An drzej Be dnar czyk nie po -
in for mo wa³ pra co daw cy. Je dno czeœ nie przed k³a da³ pra co daw cy zwol nie nia le kar skie
oraz do ma ga³ siê wy p³a ce nia wy na gro dze nia za pra cê.

Ak tu al nie Pan An drzej Be dnar czyk na dal po bie ra œwiad cze nie re ha bi li ta cyj ne.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Maj kow skie go

skie ro wa ne do pe³ ni¹ cej obo wi¹z ki dy rek to r Ma zo wiec kie go Od dzia ³u Wo je wó dz kie go
Na ro do we go Fun du szu Zdro wia Bar ba ry Mi siñ skiej

Pro szê o przed sta wie nie pre cy zyj nej in for ma cji do ty cz¹ cej ne ga ty wnej
oce ny do ko na nej przez ze spó³ po wo ³a ny do ob s³u gi wnios ku ak tua li zu j¹ ce go
o za war cie umo wy na 2009 r. w Ostro ³ê ce, a do ty cz¹ ce go NZOZ Pie lêg niar -
stwo Œro do wis ko we, Chrza now ska -G¹ gol, Mi cha ³ow ska, Ra wa SC Dzbe nin 5E.

Wy ¿ ej wy mie nio ne skar ¿¹ siê na dys kry mi na cjê, ne ga ty wne na sta wie -
nie, szy ka ny, prze ka zy wa nie nie pra w dzi wych in for ma cji, co w kon sek wen cji 
do pro wa dzi ³o do od rzu ce nia wnios ku i nie za war cia umo wy na œwiad cze nia
pie lêg niar ki POZ na 2009 r.

Krzy sztof Maj kow ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 4 lu te go 2009 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 21 sty cz nia 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-1291/09)

do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia se na to ra Pa na Krzy szto fa Maj kow skie go w spra wie NZOZ Pie -
lêg niar stwo Œro do wis ko we, Chrzanowska-G¹gol, Mi cha ³ow ska, Ra wa s.c., Dzbe nin 5E,
Ma zo wiec ki Od dzia³ Wo je wó dz ki NFZ up rzej mie in for mu je, ¿e ww. œwiad cze nio daw ca
po sia da za war t¹ umo wê o udzie la nie œwiad czeñ opie ki zdro wot nej w za kre sie œwiad -
czeñ pie lêg niar ki pod sta wo wej opie ki zdro wot nej na rok 2009.

W pier wszym eta pie po stê po wa nia wnio sek o za war cie umo wy zo sta³ oce nio ny ne -
ga ty wnie z uwa gi na bra ki do ty cz¹ ce sprzê tu w ga bi ne cie pie lêg niar skim, jak ró w nie¿
wy po sa ¿e nia ne se se rów pie lêg niar skich, stwier dzo nych pod czas wi zy ta cji za k³a du.
Wy kaz bra ków zo sta³ wy ka za ny w pro to ko le z wi zy ta cji, któ ry zo sta³ pod pi sa ny i przy jê -
ty przez kie ro wni ka za k³a du – Pa ni¹ Bar ba rê Chrzanowsk¹-G¹gol.

W dniu 28 sty cz nia br. MOW NFZ do ko na³ po no w ne go spraw dze nia sta nu przy go -
to wa nia za k³a du do re a li za cji umo wy w ro ku 2009, w wy ni ku któ re go stwier dzo no, ¿e
bra ki sprzêtowo-lekowe zo sta ³y uzu pe³ nio ne, i ¿e NZOZ spe³ nia wa run ki do za war cia
umo wy.

Z wy ra za mi sza cun ku

z up. DY REK TORA MOW NFZ
Za stêp ca Dy rek to ra
ds. S³u¿b Mun du ro wych
dr n. med. S³a wo mir Adam Tar ka
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ire ne u sza Nie wia row skie go

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Z pun ktu wi dze nia po trzeb dziec ka ro dzi na jest pod sta wo wym œro do wis -

kiem za pe wnia j¹ cym bez pie czeñ stwo emo cjo nal ne i wy cho waw cze. W ro dzi -
nie ja ko na tu ral nym œro do wis ku wy cho waw czym g³ó wnym ele men tem s¹
in ter ak cje za cho dz¹ ce miê dzy jej cz³on ka mi. Ro dzi na od dzia ³u je w spo sób
œwia do my i nie œwia do my na oso bo woœæ dziec ka, prze ka zu j¹c mu swój sy s -
tem war to œci, po gl¹ dy, tra dy cje. Ro dzi na jest naj bar dziej sta bil nym pun ktem
od nie sie nia w ak ty w no œci, po stê po wa niu i do œwiad cze niu dziec ka. Ro dzi na
i stwo rzo ne przez ni¹ mo¿ li wo œci da j¹ dziec ku wiê zi i do œwiad cze nia bar dzo
wa¿ ne dla je go roz wo ju.

Pie cza za stêp cza nad dziec kiem jest spra wo wa na w ra mach ro dzin nych
form oraz przez pla ców ki opie kuñ czo -wy cho waw cze. Pro jek to wa ne zmia ny
wpro wa dza j¹ po jê cie ro dzin nych form pie czy za stêp czej ukie run ko wa nej na
za pe wnie nie cza so wej opie ki i wy cho wa nia dzie ciom, któ re z ró¿ nych po wo -
dów przez pe wien okres nie mo g¹ wy cho wy waæ siê w ro dzi nie w³a s nej. Do
ro dzin nych form pie czy za stêp czej na le ¿¹ ro dzi ny za stêp cze i ro dzin ne do my
dziec ka.

Ro dzin ny dom dziec ka w myœl usta wy o po mo cy spo ³e cz nej jest pla ców -
k¹ ro dzin n¹ i po wi nien byæ pro wa dzo ny przez oso bê lub ma³ ¿eñ stwo.

W obe c nym sta nie pra w nym or ga nem pro wa dz¹ cym pla ców kê ro dzin n¹
mo ¿e byæ po wiat – w for mie je dno stki or ga ni za cyj nej (je dno stka bu d¿e to wa)
al bo pod miot up ra wnio ny (art. 25 usta wy).

W zwi¹z ku z tym chcia³ bym za py taæ:
1. Czy prze wi du je siê, ¿e je d nym z pod mio tów up ra wnio nych do pro wa -

dze nia pla ców ki ro dzin nej mo ¿e byæ oso ba fi zy cz na? (We d³ug dzi siaj obo -
wi¹ zu j¹ ce go pra wa ta kiej mo¿ li wo œci nie ma!). Na ja kich wa run kach
pla ców ki te by ³y by pro wa dzo ne?

2. Ja k¹ po moc prze wi du je usta wo daw ca dla osób lub or ga ni za cji, któ re
prag n¹ ut wo rzyæ pla ców kê ro dzin n¹? (Kon trak ty za wie ra ne przez po wiat
prze zna czo ne s¹ tyl ko na pro wa dze nie pla ców ki!)

Moim zda niem, po trzeb ne jest fi nan so we lub rze czo we wzmoc nie nie (na
przy k³ad przez sfi nan so wa nie wy naj mu lo ka lu i za kup je go wy po sa ¿e nia
w ce lu przy sto so wa nia po mie sz czeñ do stan dar dów sta wia nych przed ta ki -
mi pla ców ka mi) ro dzi ny prag n¹ cej ut wo rzyæ pla ców kê.

3. Czy pro wa dze nie pla ców ki ro dzin nej lub jej za ³o ¿e nie win no prze bie -
gaæ w for mie kon kur so wej? Do tych czas zgo d nie z usta w¹ na le ¿y sk³a daæ
ofer ty, ster tê za œwiad czeñ, i to co ro ku.

4. Jak MPiPS wi dzi pro b lem do ku men ta cji w pla ców kach ro dzin nych? Do -
tych czas pro wa dz¹ cy po œwiê ca po nad 50% cza su miê dzy in ny mi na op ra co -
wy wa nie pla nów, spra wo zdañ, ofert, pro wa dze nie pe³ nej ksiê go wo œci itp.
Czê sto nie star cza cza su na pra cê bez po œre dnio z dziec kiem. Pro b lem ten wy -
ma ga up ro sz czeñ i ogra ni cze nia biu ro kra cji. Ro dzic ma wy cho wy waæ i opie -
ko waæ siê dzieæ mi, nie zaœ za jmo waæ siê wy pe³ nia niem dru cz ków
i spra wo zdañ.

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

War sza wa, 20.02.2009 r.

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

Od po wia da j¹c na pis mo Pa na Mar sza³ ka, znak: BPS/DSK-043-1292/09, do ty -
cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ire ne u sza Nie wia row skie go pod czas
25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku w spra wie ro dzin nych do -
mów dziec ka, up rzej mie in for mu jê:

Zgo d nie z obe c nie fun kcjo nu j¹ cy mi re gu la cja mi pra w ny mi za war ty mi w usta wie
z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo ³e cz nej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póŸn.
zm.), za or ga ni za cjê pie czy za stêp czej od po wie dzial ny jest sta ro sta, któ ry dzia ³a j¹c na pod sta -
wie ure gu lo wañ pra w nych two rzy na swoim te re nie pla ców ki opiekuñczo-wychowawcze,
w tym ty pu ro dzin ne go. Obe c nie pla ców ki opiekuñczo-wychowawcze ty pu ro dzin ne go
trak to wa ne s¹ tak jak po zo sta ³e ca ³o do bo we pla ców ki, mi mo i¿ ma j¹ cha rak ter bar -
dziej ro dzin ny ni¿ in sty tu cjo nal ny. Dzia ³al noœæ pla có wek opiekuñczo-wychowawczych
jest w ca ³o œci fi nan so wa na ze œrod ków w³a s nych po wia tu, w ra mach wy ko ny wa nia za -
dañ w³a s nych z za kre su po mo cy spo ³e cz nej.

Usta wa o po mo cy spo ³e cz nej oraz roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Po li ty ki Spo ³e cz nej
z dnia 5 li s to pa da 2004 ro ku w spra wie okreœ le nia zry cza³ to wa nej kwo ty na utrzy ma -
nie dziec ka oraz sta wek na bie ¿¹ ce fun kcjo no wa nie pla ców ki ro dzin nej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 145, poz. 2461, z póŸn. zm.) okreœ la je dy nie mi n i mum wy p³a ca nych œwiad czeñ, sta -
ro sta na to miast po de jmu je osta te cz n¹ de cyz jê o wy p³a ca nych œwiad cze niach, zgo d nie
z mo¿ li wo œcia mi fi nan so wy mi po wia tu.

W przy go to wa nej w Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej re for mie sy s te mu pie -
czy za stêp czej nad dziec kiem za k³a da siê, ¿e pod sta wo w¹ for m¹ pie czy za stêp czej nad
dziec kiem bê d¹ ro dzi ny za stêp cze za wo do we oraz ro dzin ne do my dziec ka. Pro po nu je
siê je dnak – w sto sun ku do sta nu obecnego – zmiany od noœ nie do ich or ga ni za cji i fi -
nan so wa nia.

Za k³a da siê, ¿e w ro dzin nych do mach dziec ka:
1) wy cho wy wa ne bê d¹ dzie ci w ró¿ nym wie ku, w tym do ra sta j¹ ce i usa mo dziel nia --

j¹ ce siê;
2) umo¿ li wio ne zo sta nie wspól ne wy cho wa nie siê li cz ne go ro dzeñ stwa;
3) wy cho wy wa nych bê dzie od czwor ga do oœ mio rga dzie ci.

Za pe wnie nie dzie ciom opie ki w ro dzin nym do mu dziec ka bê dzie – ana lo gi cz nie do
obe c nych prze pi sów – za da niem w³a s nym po wia tu. Wy bór spo so bu re a li za cji te go za -
da nia bê dzie na le ¿a³ do sta ro sty. Pro jek to wa ne roz wi¹ za nia za k³a da j¹ za tem pro wa -
dze nie ro dzin nych do mów dziec ka w for mie je dno stki or ga ni za cyj nej po wia tu
(je dno stka bu d¿e to wa) oraz przez oso by fi zy cz ne, or ga ni za cje po za rz¹ do we, oso by pra w -
ne i je dno stki or ga ni za cyj ne dzia ³a j¹ ce na pod sta wie prze pi sów o sto sun ku Pañ stwa
do Ko œcio ³a Ka to lic kie go w Rze czy po spo li tej Pol skiej, sto sun ku Pañ stwa do in nych ko -
œcio ³ów i zwi¹z ków wy zna nio wych oraz o gwa ran cji wol no œci su mie nia i wy zna nia,
a tak ¿e przez oso by pro wa dz¹ ce po za rol ni cz¹ dzia ³al noœæ go spo dar cz¹.

W „Za ³o ¿e niach usta wy o wspie ra niu ro dzi ny i sy s te mie pie czy za stêp czej nad
dziec kiem”, któ re uzy s ka ³y re ko men da cjê Ko mi te tu Ra dy Mi ni strów i obe c nie ocze ku j¹ 
na przy jê cie przez Ra dê Mi ni strów, prze wi du je siê ela sty cz noœæ w wy bo rze for my za -
trud nie nia w ro dzin nych do mach dziec ka. Zgo d nie z za ³o ¿e nia mi prze wi du je siê, ¿e
us ³u gi do ty cz¹ ce opie ki nad dzieæ mi w za wo do wych ro dzi nach za stêp czych oraz w ro -
dzin nych do mach dziec ka bê d¹ mog ³y byæ kon tra kto wa ne na okres nie kró t szy ni¿ piêæ
lat. Za trud nie nie oso by pro wa dz¹ cej ro dzin ny dom dziec ka, bê d¹ cy je dno stk¹ or ga ni -
za cyj n¹ po wia tu, ure gu lo wa ne zo sta nie ana lo gi cz nie do obe c nie fun kcjo nu j¹ cych prze -
pi sów (umo wa zle ce nie lub umo wa o pra cê). W przy pad ku przy jê cia przez sta ro stê
in nych form or ga ni za cyj nych, us ³u gi do ty cz¹ ce opie ki nad dzieæ mi kon tra kto wa ne bê -
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d¹ na okres nie kró t szy ni¿ piêæ lat. Oso ba pro wa dz¹ ca (kie ru j¹ ca) do mem bê dzie za -
trud nio na przez po wiat na pod sta wie umo wy cywilnoprawnej. Za tru dnia nie in nych
osób w ro dzin nym do mu dziec ka bê dzie na le ¿a ³o do za kre su kom pe ten cji oso by kie ru -
j¹ cej do mem. Oso ba pro wa dz¹ ca dom bê dzie de cy do wa ³a, czy za tru dnia pra co wni ków
na pod sta wie prze pi sów Ko dek su pra cy czy na pod sta wie umo wy zle ce nia. Li cz ba osób
nie zbê d nych do za trud nie nia w da nym do mu oraz ich kwa li fi ka cje po win ny byæ okreœ -
lo ne w wa run kach kon trak tu, od te go bo wiem miê dzy in ny mi za le ¿eæ bê dzie wy so koœæ
œrod ków fi nan so wych ja kie otrzy ma kie ro wnik na pro wa dze nie do mu.

Kon trak ty za wie ra ne przez sa mo rz¹d po wia tu z oso b¹ lub in sty tu cj¹ pro wa dz¹ c¹
dom po win ny w szcze gól no œci uw zglê dniaæ na stê pu j¹ ce nie zbê d ne wy dat ki:

· na wy na gro dze nie oso by pro wa dz¹ cej ro dzin ny dom dziec ka w wy so ko œci ana lo gi cz --
nej do wy so ko œci wy na gro dze nia dla za wo do wych ro dzin za stêp czych (nie ni¿ szej
ni¿ 1800 z³),

· na wy na gro dze nia dla in nych osób za trud nio nych w ro dzin nym do mu dziec ka,
· na re mon ty w wy so ko œci ro cz nej nie ni¿ szej ni¿ 3.000 z³ z mo¿ li wo œci¹ pod wy¿ sze --

nia w za le¿ no œci od oce ny po trzeb,
· na utrzy ma nie lo ka lu mie sz kal ne go w bu dyn ku wie lo ro dzin nym lub na utrzy --

ma nie do mu je dno ro dzin ne go, usta lo ne w wy so ko œci od po wia da j¹ cej wy dat --
kom po no szo nym na op ³a ty za ener giê elek try cz n¹ i ciep ln¹, wo dê, gaz, od biór
nie czy sto œci sta ³ych i p³yn nych, win dê, an te nê zbior cz¹, abo na ment te le wi zyj --
ny i ra dio wy, us ³u gi te le ko mu ni ka cyj ne, wy dat ki zwi¹ za ne z ko sz ta mi eks ploa --
ta cji, po dzie lo nej przez li cz bê osób za mie sz ku j¹ cych w tym lo ka lu i po mno ¿o nej 
przez su mê li cz by dzie ci umie sz czo nych w pla ców ce ro dzin nej wraz z oso b¹ kie --
ru j¹ c¹ do mem.

Do obo wi¹z ków sa mo rz¹ du po wia to we go bê dzie na le ¿a ³o za pe wnie nie oso bie pro -
wa dz¹ cej ro dzin ny dom dziec ka od po wie d nich wa run ków lo ka lo wych do re a li za cji te -
go za da nia oraz po kry cia ko sz tów zwi¹ za nych z wy po sa ¿e niem i u¿y t ko wa niem
lo ka lu. W za le¿ no œci od for my po zy s ka nia lo ka lu (z za so bów w³a s nych po wia tu, wy -
na jê te od osób trze cich lub ko rzy sta nie z lo ka lu bê d¹ ce go w³a s no œci¹ osób pro wa -
dz¹ cych ro dzin ny dom dziec ka), po stro nie po wia tu po zo sta n¹ wy dat ki zwi¹ za ne
z wy naj mem lo ka lu, np. czynsz, za li cz ki na ko sz ty za rz¹ du nie ru cho mo œci¹ wspól n¹,
z uw zglê dnie niem po dat ku od nie ru cho mo œci i op ³a ty za wie czy ste u¿y t ko wa nie grun -
tów, po dzie lo nej przez li cz bê osób za mie sz ku j¹ cych w tym lo ka lu i po mno ¿o nej przez
su mê li cz by dzie ci umie sz czo nych w pla ców ce ro dzin nej wraz z oso b¹ kie ru j¹ c¹ do -
mem.

Je ¿e li oso by pro wa dz¹ ce ro dzin ny dom dziec ka bê d¹ zmu szo ne do zmia ny lo ka lu
(przy czy ny tej zmia ny nie le ¿¹ po ich stro nie), bê d¹ mia ³y pra wo przy ka ¿ dej zmia nie za jmo -
wa ne go lo ka lu do otrzy ma nia œwiad cze nia na po kry cie ko sz tów zwi¹ za nych ze zmia n¹
lo ka lu, w wy so ko œci nie ni¿ szej ni¿ 3.000 z³. Œwiad cze nie to przy s³u gi waæ bê dzie nie za -
le¿ nie od obo wi¹z ku po wia tu od noœ nie do po kry cia ko sz tów wy po sa ¿e nia i utrzy ma nia
no we go lo ka lu.

Pro po nu je siê po nad to zwol nie nie ro dzin nych do mów dziec ka (nie za le¿ nie od for my 
or ga ni za cyj nej) z obo wi¹z ku op ³a ca nia po dat ku w przy pad ku otrzy ma nia da ro wiz ny na 
ce le zwi¹ za ne z opie k¹ i wy cho wa niem dzie ci umie sz czo nych w tej for mie pie czy za -
stêp czej. Roz wi¹ za nie ta kie po zwo li za cho waæ, przy zmia nie for my or ga ni za cyj nej pla -
ców ki opiekuñczo-wychowawczej ty pu ro dzin ne go, obe c nie fun kcjo nu j¹ cy stan,
w któ rym zwol nie niem ta kim s¹ ob jê te wszy s t kie pla ców ki opiekuñczo-wychowawcze.

Wspo mnia ny wy ¿ ej kon trakt okreœ laæ bê dzie ró w nie¿ – na za sa dach swo bo dy
umów – in ne ele men ty zwi¹ za ne z pro wa dze niem ro dzin ne go do mu dziec ka, miê dzy in -
ny mi spo sób ko rzy sta nia przez oso bê pro wa dz¹ c¹ z pra wa do mi n i mum 20-dniowej
prze rwy w spra wo wa niu pie czy, czy te¿ kwe stie zwi¹ za ne np. ze spo so bem roz li cza nia
dzia ³al no œci ro dzin ne go do mu dziec ka.

In for mu jê tak ¿e, ¿e – zgo d nie z „Za ³o ¿e nia mi” – dzia ³a j¹ ce w obe c nym sta nie pra w -
nym pla ców ki opiekuñczo-wychowawcze ty pu ro dzin ne go bê d¹ dzia ³aæ na pod sta wie
do tych cza so wych prze pi sów w nie zmie nio nej for mie do cza su wy gaœ niê cia ak tu al nej
umo wy, je dnak nie d³u ¿ej ni¿ do koñ ca 2012 r. Po tej da cie sta ro sta bê dzie móg³ zde cy -
do waæ o przy sz³ej for mie spra wo wa nia pie czy za stêp czej nad dzieæ mi z tej pla ców ki (or -
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ga ni za cji da ne go pod mio tu). Przed przy st¹ pie niem do prze kszta³ ce nia pla ców ki
opiekuñczo-wychowawczej ty pu ro dzin ne go w ro dzin ny dom dziec ka, sta ro sta bê dzie
za siê ga³ opi nii oso by pro wa dz¹ cej.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

MI NI STER
z up. Jaros³aw Du da
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ole cha
oraz se n a tor Gra ¿y ny Sztark

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W la tach 2004–2008 kil ka ty siê cy stu den tów ochot ni ków zrea li zo wa ³o

prze szko le nie woj sko we w trak cie wa ka cji i na stê p nie po de jmo wa ³o pra cê
w struk tu rach pañ stwa od po wie dzial nych za bez pie czeñ stwo na ro do we.
MON nie po no si³ ko sz tów re a li za cji przy spo so bie nia ob ron ne go, któ re by³o fi -
nan so wane przez Mi ni ster stwo Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go, i re a li zo wa³
dru gi etap prze szko le nia woj sko we go stu den tów w trak cie let niej prze rwy
wa ka cyj nej.

Czci my bo ha te rów hi sto rii na szej oj czyz ny: pod cho r¹ ¿ych z po wsta nia li -
s to pa do we go, stu den tów z Le gii Aka de mic kiej z okre su od zy s ki wa nia i ob ro -
ny nie pod leg ³o œci w la tach 1919–1920, ¿o³ nie rzy pod cho r¹ ¿ych Ar mii
Kra jo wej. Nie wol no nam po pra wiaæ hi sto rii na ro du pol skie go po przez po zba -
wia nie na stê p nych po ko leñ stu den tów mo¿ li wo œci ucze stni cze nia w zdo by -
wa niu wie dzy i umie jêt no œci ob ro ny oj czyz ny.

Ja ko se na to ro wie RP za nie po ko je ni je s te œ my pro po zy cj¹ za wie sze nia
ochot ni cze go spe³ nia nia po win no œci ob ron nych przez stu den tów, któ rzy
ochot ni czo zg³a sza j¹ siê do re a li za cji prze szko le nia woj sko we go. Nie mo¿ na
ochot ni czej – w za ³o ¿e niu i for mie – s³u¿ by woj sko wej stu den tów po ró w ny -
waæ z obo wi¹z ko w¹ za sa dni cz¹ s³u¿ b¹ woj sko w¹ re a li zo wa n¹ na do tych -
cza so wych za sa dach przez po zo sta ³ych po bo ro wych.

Za pi sy o pro jek tach zmia ny usta wy o po wsze chnym obo wi¹z ku ob ro ny
eli mi nu j¹ g³ó wny atut przy ci¹ ga j¹ cy stu den tów do udzia ³u w pro gra mie przy -
spo so bie nia ob ron ne go na uczel ni, któ rym jest ochot ni czy udzia³ w prak ty cz -
nym prze szko le niu woj sko wym w trak cie stu diów.

W ten spo sób MON po zby wa siê naj lep szej jak do tych czas plat for my pro -
mo cyj no -mar ke tin go wej na rzecz pro pa go wa nia za wo do wej s³u¿ by woj sko -
wej w œro do wis ku aka de mic kim. Za miast po zy s ki waæ po ten cjal nych
chêt nych i zmo ty wo wa nych kan dy da tów dla pro fe sjo nal nej ar mii i sy s te mu
ob ron ne go od se pa ro wu je siê si ³y zbroj ne od œro do wis ka aka de mic kie go. Pro -
po nu je siê lik wi da cjê sy s te mu szko le nia woj sko we go stu den tów, któ ry roz wi -
ja ny jest w pañ stwach NATO po sia da j¹ cych od lat ar mie za wo do we. Brak
prak ty cz ne go szko le nia woj sko we go spo wo du je u stu den tów mi ni ma li za cjê
za in te re so wa nia przy spo so bie niem ob ron nym. Woj sko stra ci kan dy da tów
za in te re so wa nych s³u¿ b¹ woj sko w¹, a z uczel ni znik n¹ oso by, któ re za jmo -
wa ³y siê kszta³ ce niem ob ron nym stu den tów i bu do wa ³y po zy ty wny wi ze ru -
nek si³ zbroj nych w œro do wis ku aka de mic kim.

Up rzej mie pro si my Pa na Mi ni stra o udzie le nie od po wie dzi, kto i dla cze go
wpro wa dzi³ w usta wie o po wsze chnym obo wi¹z ku ob ro ny pro jek ty za pi sów
mó wi¹ ce o za wie sze niu ochot ni cze go szko le nia woj sko we go stu den tów
w trak cie stu diów ju¿ w 2009 r. Czy pro wa dzo ne by ³y ana li zy do tych cza so -
wej for mu ³y szko le nia woj sko we go stu den tów i na ja kiej pod sta wie pod su -
mo wa no do tych cza so we do œwiad cze nia MON w tej ma te rii?

Utrzy ma nie i roz wi ja nie ochot ni cze go prze szko le nia woj sko we go stu den -
tów bê dzie na wi¹ za niem do chlub nych tra dy cji edu ka cji ob ron nej m³o dzie ¿y
aka de mic kiej okre su II RP, ale ró w nie¿ wzmoc nie niem ob ron no œci pañ stwa
w XXI wie ku. Po zwo li wy cho waæ po ko le nie lo jal nych i od po wie dzial nych za
lo sy swo jej oj czyz ny oby wa te li Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Z wy ra za mi sza cun ku
Jan Olech
Gra ¿y na Sztark
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.02.10

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ja na Ole cha oraz Pa -

ni¹ Se n a tor Gra ¿y nê Sztark pod czas 25. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej
w dniu 15 sty cz nia 2009 r. w spra wie prze szko le nia woj sko we go stu den tów
(BPS/DSK-043-1253/08), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

Zgo d nie z art. 93b ust. 1 usta wy z dnia 21 li s to pa da 1967 r. o po wsze chnym obo -
wi¹z ku ob ro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) stu -
dent mo¿e byæ po wo ³a ny do od by cia prze szko le nia woj sko we go, je ¿e li od by³ w trak cie
stu diów przy spo so bie nie ob ron ne za koñ czo ne eg za mi nem, na stê p nie z³o ¿y³ wnio sek
do woj sko we go ko men dan ta uzu pe³ nieñ o po wo ³a nie go do od by cia prze szko le nia woj -
sko we go, a ko men dant ten, uw zglê dnia j¹c po trze by Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej
Pol skiej, prze zna czy³ stu den ta do od by cia ta kie go prze szko le nia.

Pro ble ma ty ka za jêæ z przy spo so bie nia ob ron ne go stu den tów znaj du je siê w kom pe -
ten cji mi ni stra w³a œci we go do spraw szkol ni ctwa wy ¿ sze go oraz mi ni stra w³a œci we go
do spraw zdro wia, któ rzy na pod sta wie art. 166a ust. 10 wspo mnia nej usta wy, w po ro -
zu mie niu z Mi ni strem Ob ro ny Na ro do wej okreœ li li, w dro dze roz po rz¹ dze nia, spo sób
ich prze pro wa dza nia. Re sort ob ro ny na ro do wej, zgo d nie z art. 166a ust. 9 usta wy, od -
po wie dzial ny jest za przy go to wa nie nie zbê d nych ma te ria ³ów do ty cz¹ cych te go szko le -
nia.

Mi ni ster stwo Ob ro ny Na ro do wej do tych czas sta ³o na sta no wis ku, ¿e ce lo we jest
utrzy ma nie mo¿ li wo œci do bro wol ne go kszta³ ce nia stu den tów i stu den tek uczel ni wy ¿ -
szych w ra mach przy spo so bie nia ob ron ne go, w try bie i na za sa dach okreœ lo nych w roz -
po rz¹ dze niu Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu oraz Mi ni stra Zdro wia z dnia
2 paŸ dzier ni ka 2003 r. w spra wie spo so bu prze pro wa dza nia przy spo so bie nia ob ron ne -
go stu den tów i stu den tek (Dz. U. Nr 174, poz. 1686 ze zm.). Moim zda niem pro gram
przy spo so bie nia ob ron ne go wy cho dzi³ na prze ciw ocze ki wa niom œro do wis ka stu den -
tów, po zwa la j¹c na po sze rze nie ich wie dzy (w tym po ten cjal nych przy sz³ych kan dy da -
tów na ¿o³ nie rzy za wo do wych) o sy s te mie ob ron nym pañ stwa, fun kcjo no wa niu je go si³
zbroj nych, a tak ¿e o za da niach ad mi ni stra cji rz¹ do wej i sa mo rz¹ do wej, zwi¹ za nych
z ob ron no œci¹ pañ stwa.

Tym cza sem, w trak cie pro wa dze nia uz go dnieñ miê dzy re sor to wych nad pro jek tem
usta wy o zmia nie usta wy o po wsze chnym obo wi¹z ku ob ro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej
oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw (tzw. du ¿a no we li za cja), uzy s ka no opi niê Mi ni -
stra Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go, z któ rej wy ni ka, i¿ za in te re so wa nie stu den tów od -
by wa niem przy spo so bie nia ob ron ne go w do tych cza so wej for mie sy s te ma ty cz nie spa da 
(o 8% w ro ku aka de mic kim 2007/2008 w po ró w na niu z ro kiem aka de mic kim
2006/2007). Ten den cja ta uleg ³a dal sze mu po g³ê bie niu w zwi¹z ku z za po wie dzia mi
wpro wa dze nia no wych re gu la cji pra w nych zwi¹ za nych z pro fe sjo na li za cj¹ Si³ Zbroj -
nych Rze czy po spo li tej Pol skiej. Z³o ¿o no je dy nie nie co po nad 17 ty siê cy wnios ków o od -
by cie te go kszta³ ce nia, co sta no wi 4,6% ogó ³u stu den tów dru gie go ro ku stu diów.

Na tej pod sta wie Mi n i s ter Na u ki i Szkol ni ctwa Wy ¿ sze go sfor mu ³o wa³ po gl¹d, i¿
pro wa dze nie przy spo so bie nia ob ron ne go w do tych cza so wej for mu le jest nie za sa dne,
a je go ewen tual na kon ty nua cja by ³a by bar dziej ra cjo nal na, gdy by od by wa ³a siê po za
sy s te mem szkol ni ctwa wy ¿ sze go.

Opi nia ta sta ³a siê wa¿ nym ar gu men tem na rzecz wpro wa dze nia we wspo mnia nym
pro jek cie roz wi¹ za nia po le ga j¹ ce go na za mia rze uchy le nia prze pi sów re gu lu j¹ cych od -
by wa nie przy spo so bie nia ob ron ne go, a w kon sek wen cji ró w nie¿ prze szko le nia woj sko -
we go stu den tów.
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Za u wa ¿yæ przy tym na le ¿y, i¿ – zgo d nie z przy jê tym w dniu 5 sier pnia 2008 r. przez
Ra dê Mi ni strów „Pro gra mem pro fe sjo na li za cji Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej na 
la ta 2008 –2010” – za k³a da siê za wie sze nie obo wi¹z ku od by wa nia wszel kich przy mu so -
wych form s³u¿ by woj sko wej. W zwi¹z ku z tym, po cz¹w szy od 2009 r. nie do ko nu je siê
po wo ³y wa nia do od by cia za sa dni czej s³u¿ by woj sko wej, a w kon sek wen cji ró w nie¿ do
od by cia prze szko le nia woj sko we go stu den tów i ab sol wen tów szkó³ wy ¿ szych. W dniu
26 sty cz nia br. we sz³o w ¿y cie roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej z dnia
19 sty cz nia 2009 r. w spra wie zwal nia nia ¿o³ nie rzy z czyn nej s³u¿ by woj sko wej i po wo -
³y wa nia po bo ro wych do od by cia tej s³u¿ by w 2009 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 62). W § 1 te go
roz po rz¹ dze nia od st¹ pio no od okreœ le nia ter mi nów po wo ³y wa nia po bo ro wych do za sa dni -
czej s³u¿ by woj sko wej, prze szko le nia woj sko we go stu den tów i ab sol wen tów szkó³
wy ¿ szych w 2009 r. Po wy ¿ sze ure gu lo wa nie ma ró w nie¿ zwi¹ zek z unor mo wa nia mi
usta wy z dnia 9 sty cz nia 2009 r. o zmia nie usta wy o po wsze chnym obo wi¹z ku ob ro ny
Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw, któ ra w dniu 30 sty cz -
nia br. pod pi sa na zo sta ³a przez Pre zy den ta RP. Jej art. 18 prze wi du je mo¿ li woœæ ure -
gu lo wa nia sto sun ku do s³u¿ by woj sko wej (prze nie sie nie do re zer wy) za ró wno osób
sta wia j¹ cych siê do kwa li fi ka cji woj sko wej, jak te¿ do tych cza so wych po bo ro wych.
Uw zglê dnia j¹c za tem, ¿e prze szko le nie woj sko we do ty czy ³o stu den tów o nie u re gu lo wa -
nym sto sun ku do s³u¿ by woj sko wej (a je go pro wa dze nie s³u ¿y ³o w³a œ nie je go ure gu lo wa -
niu), wo bec mo¿ li wo œci wy ni ka j¹ cych z art. 18 przy wo ³a nej usta wy, dal sze or ga ni zo wa -
nie prze szko le nia woj sko we go w trak cie stu diów sta ³o siê bez przed mio to we.

Pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ o ile prze szko le nie woj sko we re a li zo wa ne w trak cie stu diów
ma cha rak ter ochot ni czy, to w is to cie sta no wi ono je dy nie al ter na ty wn¹ for mê s³u¿ by
woj sko wej w sto sun ku do obo wi¹z ko we go prze szko le nia woj sko we go ab sol wen tów
szkó³ wy ¿ szych lub za sa dni czej s³u¿ by woj sko wej. Ma j¹c na wzglê dzie nie wiel kie, ma -
j¹ ce sta ³¹ ten den cjê spad ko w¹, za in te re so wa nie stu den tów przy spo so bie niem ob ron -
nym, któ re go ukoñ cze nie sta no wi wa ru nek ko nie cz ny skie ro wa nia stu den ta do
od by cia prze szko le nia woj sko we go a tak ¿e za ³o ¿e nia pro fe sjo na li za cji Si³ Zbroj nych
Rze czy po spo li tej Pol skiej, prze wi du j¹ ce wpro wa dze nie no wych form ochot ni czej s³u¿ -
by woj sko wej (na co po zwa la j¹ is t nie j¹ ce za so by re zerw oso bo wych), uz naæ na le ¿y, i¿
nie u za sa dnio nym jest utrzy my wa nie prze szko le nia woj sko we go stu den tów, ja ko je d -
nej z form czyn nej s³u¿ by woj sko wej.

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, i¿ w pro jek cie wspo mnia nej usta wy o zmia nie
usta wy o po wsze chnym obo wi¹z ku ob ro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz o zmia nie nie -
któ rych in nych ustaw za k³a da siê, ¿e za wie sze nie obo wi¹z ku od by wa nia za sa dni czej
s³u¿ by woj sko wej i prze szko le nia woj sko we go na st¹ pi z dniem 1 sty cz nia 2010 r., tj. po
we jœciu w ¿y cie tej usta wy.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e uz na je Pan Mar sza ³ek
za za sa dne.

Z wy ra za mi sza cun ku i powa¿ania

Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ole cha
oraz se n a tor Gra ¿y ny Sztark

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go Rzeczypospolitej Polskiej Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Zwra cam siê z za py ta niem, czy Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Star gar dzie
Szcze ciñ skim mog ³a udzie liæ in for ma cji pa nu se na to ro wi Krzy szto fo wi Za rem -
bie o fak cie wy da nia po sta no wie nia z dnia 18 lip ca 2008 r. w spra wie wszczê -
cia œle dz twa w spra wie z³o ¿e nia fa³ szy wych ze znañ przez Woj cie cha K.
w po stê po wa niu II K 307/08.

Prze pis art. 305 § 4 k.p.k. okreœ la kr¹g osób, któ re na le ¿y po wia do miæ
o wy da niu po sta no wie nia o wszczê ciu œle dz twa. Is t nie je obo wi¹ zek za wia -
do mie nia o je go wy da niu, jak te¿ o od mo wie wszczê cia al bo o umo rze niu œle dz -
twa lub do cho dze nia oso by lub in sty tu cji pañ stwo wej, sa mo rz¹ do wej b¹dŸ
spo ³e cz nej, któ ra z³o ¿y ³a za wia do mie nie o prze stêp stwie, oraz uja wnio ne go
po krzyw dzo ne go. W zwi¹z ku z tym na le ¿y uz naæ, i¿ jest to ka ta log za mkniê ty 
i pro wa dz¹ cy po stê po wa nie mo ¿e po wia do miæ tyl ko pod mio ty wy mie nio ne
w przy wo ³a nym prze pi sie.

W œwiet le po wy ¿ sze go zwra ca my siê z pro œb¹ o za jê cie sta no wis ka
w kwe stii, czy w wy ni ku ta kie go dzia ³a nia Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Star gar -
dzie Szcze ciñ skim nie do sz³o do ra ¿¹ ce go na ru sze nia pro ce du ry kar nej przez
pro wa dz¹ ce go po stê po wa nie przy go to waw cze.

Z po wa ¿a niem
Jan Olech
Gra ¿y na Sztark

Od po wiedŸ

War sza wa, 16.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie BPS/DSK-043-1294/09 oœ wiad cze nie

z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Ja na Ole cha i Se n a tor RP Gra ¿y nê Sztark w spra wie udzie -
le nia in for ma cji Se na to ro wi RP Krzy szto fo wi Za rem bie przez Pro ku ra to ra Re jo no we go
w Star gar dzie Szcze ciñ skim o fak cie wy da nia po sta no wie nia z dnia 18 lip ca 2008 r.
o wszczê ciu œle dz twa w spra wie z³o ¿e nia fa³ szy wych ze znañ przez Woj cie cha K. w po -
stê po wa niu s¹ do wym II K 307/08, up rzej mie przed sta wiam swo je sta no wis ko.

Pro ku ra tor Ape la cyj ny w Szcze ci nie usta li³ na pod sta wie akt pod rê cz nych spra wy
1 Ds 1272/08 Pro ku ra to ra Re jo no we go w Star gar dzie Szcze ciñ skim, ¿e nie udzie lo no
Pa nu Se na to ro wi Krzy szto fo wi Za rem bie in for ma cji na te mat wszczê cia po stê po wa nia
przy go to waw cze go, o któ rym mo wa wy ¿ ej.

W dniu 9 wrzeœ nia 2008 r. Za stêp ca Pro ku ra to ra Re jo no we go w Star gar dzie Szcze -
ciñ skim udzie li³ wy po wie dzi dzien ni ka rzo wi „Rzecz po spo li tej” na te mat te go po stê po -
wa nia, a 11 wrzeœ nia 2008 r. w „Rzecz po spo li tej” uka za³ siê ar ty ku³ Mi cha ³a
Stan kie wi cza pt. „Czy szef agen cji rol nej z PO oszu ka³ s¹d”. W ar ty ku le tym za war to

25. posiedzenie Senatu w dniu 15 stycznia 2009 r. 95



wy po wiedŸ pro ku ra to ra cyt. „wszczê liœ my œle dz two w spra wie z³o ¿e nia fa³ szy wych ze -
znañ przez Woj cie cha K.”.

Ró wno czeœ nie in for mu jê, ¿e ka ¿ dy par la men ta rzy sta mo ¿e zwró ciæ siê do or ga nów
pro ku ra tu ry o udzie le nie in for ma cji i wy jaœ nieñ w spra wach wy ni ka j¹ cych z wy ko ny -
wa nia obo wi¹z ków po sel skich lub se na tor skich na pod sta wie prze pi su art. 16 ust. 1
usta wy z dnia 9 ma ja 1996 r. o wy ko ny wa niu man da tu po s³a i se na to ra (t.j. Dz. U.
03.221.2199).

Z po wy ¿ szych up ra wnieñ par la men ta rzy œci ko rzy sta j¹ w sze ro kim za kre sie i to nie
tyl ko w kwe stii wszczê cia lub za koñ cze nia po stê po wañ przy go to waw czych, ale ró w nie¿
w przed mio cie po czy nio nych usta leñ fak ty cz nych i pra w nych.

W tym za kre sie nie znaj du je za sto so wa nia prze pis art. 305 § 4 k.p.k., któ ry na k³a da 
na or ga ny œci ga nia obo wi¹ zek za wia do mie nia wy mie nio nych w tym prze pi sie pod mio -
tów o wszczê ciu, od mo wie wszczê cia al bo o umo rze niu œle dz twa wraz z po u cze niem
o przy s³u gu j¹ cych im up ra wnie niach.

In for ma cja o wszczê ciu po sta no wie nia przy go to waw cze go jest nie w¹t pli wie in for -
ma cj¹ pub li cz n¹ w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 6 wrzeœ nia 2001 r. o do stê pie
do in for ma cji pub li cz nej (Dz. U. 01.112.1198).

Pra wo do stê pu do in for ma cji pub li cz nej przy s³u gu je ka ¿ de mu z ogra ni cze nia mi wy -
ni ka j¹ cy mi z tre œci prze pi sów art. 5 cy to wa nej wy ¿ ej usta wy.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
PRO KU RA TO RA GE NE RAL NE GO
Je rzy Szy mañ ski
Za stêp ca Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Ow czar ka

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z za py ta niem do ty cz¹ cym in we sto wa nia

w ener ge ty kê od na wial n¹, po nie wa¿ do cie ra j¹ do mnie nie po ko j¹ ce in for ma -
cje o nie po ro zu mie niach i pro ble mach wy nik ³ych po miê dzy in we sto ra mi
a urzê da mi gmin. W¹t pli wo œci do ty cz¹ za ga dnie nia, czy elek tro wnie, któ re s¹ 
przy ³¹ czo ne do ogól no kra jo we go sy s te mu ener ge ty cz ne go na pod sta wie de -
cyz ji o wa run kach przy ³¹ cze nia, s¹ in we sty cja mi ce lu pub li cz ne go.

Nie je dnoz na cz noœæ in ter pre ta cji po wo du je, ¿e in we sto rzy s¹ na ra ¿e ni na
wy d³u ¿e nia i tak ju¿ bar dzo d³u gich pro ce dur zwi¹ za nych z in we sto wa niem
w eko lo gi cz ne Ÿród ³a ener gii. Po wo du je to po wa¿ ne ogra ni cze nie przy ro stu tak
po trzeb nej nam w zwi¹z ku z dy rek ty wa mi UE ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych.

Bar dzo pro szê o usto sun ko wa nie siê Pa na Mi ni stra do te go pro ble mu.

Z po wa ¿a niem
An drzej Ow cza rek

Od po wiedŸ

War sza wa, 10.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo znak BPS/DSK-043-1295/09 z dnia 21.01.2009 r. do ty -

cz¹ ce oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra An drze ja Ow czar ka w spra wie za kwa li fi ko wa nia in -
we sty cji w od na wial ne Ÿród ³a ener gii ja ko in we sty cji ce lu pub li cz ne go, up rzej mie
pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ do kwe stii pod nie sio nych w przed mio to -
wym wy st¹ pie niu.

Ma j¹c na uwa dze, ¿e spra wa od po wie dzi na przed mio to we oœ wiad cze nie znaj du je
siê we w³a œci wo œci Mi ni stra In fra struk tu ry, zwró co no siê do Mi ni stra In fra struk tu ry
z pro œb¹ o od nie sie nie siê do przed mio to we go za ga dnie nia. Je dnak ¿e ma j¹c na uwa -
dze, i¿ kwe stia ta do ty czy tak ¿e sek to ra ener ge ty cz ne go, Mi ni ster stwo Go spo dar ki zro -
bi ³o roz poz na nie orze cz ni ctwa s¹ dów ad mi ni stra cyj nych, z któ rych to wy ni ka, i¿ nie
mo¿ na za li czyæ in we sty cji w od na wial ne Ÿród ³a ener gii ja ko in we sty cji ce lu pub li cz ne -
go. Po ni ¿ej przed sta wiam in for ma cje do ty cz¹ ce in we sty cji ce lu pub li cz ne go zgo d nie
z obo wi¹ zu j¹ cym sta nem pra w nym oraz wy ro ka mi s¹ dów ad mi ni stra cyj nych.

Zgo d nie z za pi sa mi art. 2 pkt 5 usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go -
spo da ro wa niu prze strzen nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.) przez „in we sty cje ce -
lu pub li cz ne go” na le ¿y ro zu mieæ dzia ³a nia o zna cze niu lo kal nym (gmin nym)
i po nad lo kal nym (po wia to wym, wo je wó dz kim, kra jo wym), sta no wi¹ ce re a li za cjê ce lów, 
o któ rych mo wa w art. 6 usta wy z dnia 21 sier pnia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo -
œcia mi (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póŸn. zm.).

Zgo d nie z wy ro kiem Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go w Kra ko wie II S.A./Kr
1010/00 z dnia 10 paŸ dzier ni ka 2000 r. po jê cie „ce lu pub li cz ne go”, ja kim po s³u gu je siê 
usta wa o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi, w tym jej art. 13 ust. 2, nie jest do wol ne i przy
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je go in ter pre ta cji nie mo¿ na od wo ³y waæ siê do po to cz ne go je go zna cze nia. Usta wo daw -
ca usta li³ w art. 6 tej usta wy za mkniê ty ka ta log ce lów pub li cz nych, a wy mie nio ne
w pkt. 10 te go ar ty ku ³u „in ne ce le” to tyl ko ce le okreœ lo ne w od rêb nych usta wach.

Na to miast wy rok Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go w Rze szo wie II S.A./Rz
466/07 z dnia 20 wrzeœ nia 2007 r. sta no wi, i¿ z przy mio tu in we sty cji ce lu pub li cz ne go
mo g¹ ko rzy staæ te ro dza je dzia ³añ wy mie nio nych w art. 6 usta wy o go spo dar ce nie ru -
cho mo œcia mi, któ re re a li zu j¹ je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, b¹dŸ pañ stwo re a li -
zu j¹c swo je za da nia ob li ga to ryj ne. W tym ob sza rze mo g¹ zna leŸæ siê tak ¿e je dno stki,
któ re na pod sta wie prze pi sów szcze gól nych zo sta ³y ut wo rzo ne przez wska za ne je dno -
stki np. na pod sta wie usta wy z dnia 20 gru dnia 1996 r. o go spo dar ce ko mu nal nej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z póŸn. zm.), b¹dŸ dzia ³a j¹ w ra mach pra wem do pu sz czo -
ne go wspó³ dzia ³a nia np. w ra mach usta wy z dnia 28 lip ca 2005 r. o par tner stwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420). Po œród ta kich pod mio tów nie mo g¹
wy stê po waæ przed siê bior cy w ro zu mie niu prze pi sów o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo -
dar czej, gdy¿ ta kie pod mio ty nie re a li zu j¹ ce lów pub li cz nych na wet wte dy, gdy œwiad -
cz¹ us ³u gi po wsze chne i przez to ma j¹ ce cha rak ter pub li cz ny.

Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym sta nem pra w nym bu do wa urz¹ dzeñ s³u ¿¹ cych do wy twa -
rza nia ener gii elek try cz nej nie mo ¿e zo staæ uz na na za in we sty cjê ce lu pub li cz ne go.
W œwiet le za pi sów art. 6 pkt 2 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo œcia mi bu do wa
urz¹ dzeñ s³u ¿¹ cych do wy twa rza nia ener gii elek try cz nej, w tym ró w nie¿ elek tro wni nie
mo ¿e zo staæ uz na na za in we sty cjê ce lu pub li cz ne go. Ce lem pub li cz nym jest na to miast
bu do wa i utrzy ma nie prze wo dów i urz¹ dzeñ s³u ¿¹ cych do prze sy ³a nia ener gii elek try cz -
nej. Sta no wis ko ta kie za j¹³ ró w nie¿ Wo je wó dz ki S¹d Ad mi ni stra cyj ny w War sza wie
w wy ro ku z dnia 9 lu te go 2007 r., sygn. Akt IV S.A./Wa 2339/06. W zwi¹z ku z po wy ¿ -
szym w ce lu za li cze nia bu do wy elek tro wni do in we sty cji ce lu pub li cz ne go ko nie cz na
jest zmia na obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów w tym za kre sie.

Za li cze nie bu do wy elek tro wni do in we sty cji ce lu pub li cz ne go sta no wi do dat ko we
wspar cie pañ stwa dla pry wat nych przed siê bior ców. Na le ¿y ró w nie¿ mieæ na uwa dze, ¿e 
dla in we sty cji w sek to rze od na wial nych Ÿró de³ ener gii fun kcjo nu je sze ro ki ka ta log me -
cha niz mów wspar cia, w tym w szcze gól no œci, prze wi dzia ny prze pi sa mi usta wy z dnia
10 kwiet nia 1997 r. – Pra wo ener ge ty cz ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póŸn. zm.)
sy s tem tzw.: „zie lo nych cer ty fi ka tów”.

Obe c nie w Mi ni ster stwie Go spo dar ki trwa j¹ pra ce nad op ra co wa niem „Po li ty ki
ener ge ty cz nej Pol ski do 2030 ro ku”. Do ku ment ten okreœ li kie run ki dal szych dzia ³añ
rz¹ du w za kre sie roz wo ju ener ge ty ki pañ stwa, za gwa ran to wa nia bez pie czeñ stwa ener -
ge ty cz ne go kra ju, wzro stu kon ku ren cyj no œci w tej dzie dzi nie oraz zmniej sze nia ne ga -
ty wne go od dzia ³y wa nia sek to ra ener ge ty cz ne go na œro do wis ko. Je dno czeœ nie prag nê
po in for mo waæ, i¿ kwe stia za li cze nia in we sty cji w od na wial ne Ÿród ³a ener gii ja ko in we -
sty cji ce lu pub li cz ne go zo sta nie roz wa ¿o na przy pro jek to wa niu za pi sów „Pro gra mu
dzia ³añ wy ko naw czych na la ta 2009 –2012”, sta no wi¹ ce go za ³¹ cz nik nr 3 do Po li ty ki
ener ge ty cz nej Pol ski do 2030 r. Przy jê cie po wy ¿ sze go do ku men tu przez rz¹d po zwo li na
pod jê cie dal szych de cyz ji do ty cz¹ cych in stru men tów wspar cia dla in we sty cji w sek to -
rze wy twa rza nia ener gii.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Joan na Strzelec-£obodziñska
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci,
pro ku ra to ra ge ne ral ne go Rzeczypospolitej Polskiej Zbi gnie wa Æwi¹ kal skie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W la tach osiem dzie si¹ tych Krzy sztof M. by³ je d nym z naj wy bit niej szych

pol skich piê œcia rzy. Ob da rzo ny wiel kim ser cem do wal ki zo sta³ zwy ciêz c¹
wie lu miê dzy na ro do wych tur nie jów, w tym Tur nie ju imie nia Fe lik sa Stam ma
i TSC Ber lin. Ka rie ra piê œcia rza by wa kró t ka.

Ce n¹ mi strzo stwa jest pa da cz ka po u ra zo wa, któ r¹ stwier dzo no u pa na
Krzy szto fa M. W kon sek wen cji przy zna no mu œwiad cze nie re nto we w wy so -
ko œci 530 z³ mie siê cz nie. Pan M. do dat ko wo pod j¹³ pra cê ja ko ochro niarz
w ho te lu Cie niew skie go we W³oc ³aw ku z wy na gro dze niem w wy so ko œci
310 z³ mie siê cz nie. Sw¹ pra cê wy ko ny wa³ rze tel nie i bez na ru sze nia pra wa,
za pe wnia j¹c po rz¹ dek w ochra nia nym obie k cie, do cza su, kie dy to 21 ma ja
1996 r. w ho te lu Cie niew skie go do sz³o do re gu lar nej bit wy z bro ni¹ ostr¹ po -
miê dzy sk³ó co ny mi gru pa mi ma fij ny mi. 

Po li cja po ja wi ³a siê do pie ro po go dzin nej krwa wej wal ce. Za trzy ma no stu
szeœæ dzie siê ciu ucze stni ków bit wy. Wiê k szoœæ z nich otrzy ma ³a œmie szne ka -
ry za bój kê z u¿y ciem nie bez pie cz nych na rzê dzi. Pan Krzy sztof M. za po sia -
da nie bro ni pal nej bez ze zwo le nia (!), po strze le nie je d ne go z ucze stni ków
bit wy oraz od da nie strza ³u w kie run ku in ne go ucze stni ka wy ro kiem S¹ du
Re jo no we go we W³oc ³aw ku z dnia 21 gru dnia 1998 r. zo sta³ ska za ny na ³¹ cz -
n¹ ka rê trzech lat po zba wie nia wol no œci (sygn. akt II K 240/9/7). Po wy ¿ szy
wy rok zo sta³ utrzy ma ny w mo cy przez S¹d Okrê go wy we W³oc ³aw ku wy ro -
kiem z dnia 2 czer wca 1999 r. (sygn. akt II Ka 171/99).

Z uwa gi na prze wlek ³¹ cho ro bê ob roñ ca wy stê po wa³ do s¹ du re jo no we go
o od ro cze nie ka ry po zba wie nia wol no œci. S¹d po za siêg niê ciu opi nii bieg ³ych
uw zglê dni³ wnios ki ob ro ny, od ra cza j¹c wy ko na nie ka ry po zba wie nia wol no -
œci do dnia 29 czer wca 2001 r. W dniu 3 lip ca 2001 r. ob roñ ca ska za ne go po -
no w nie wy st¹ pi³ z wnios kiem o za wie sze nie po stê po wa nia. Wnio sek ten
zo sta³ uw zglê dnio ny, po stê po wa nie zo sta ³o za wie szo ne. W dniu 26 kwiet nia
2007 r. S¹d Re jo no wy we W³oc ³aw ku pod j¹³ za wie szo ne po stê po wa nie, uza -
sa dnia j¹c swo j¹ de cyz jê tym, ¿e stan zdro wia ska za ne go nie za gra ¿a je go
¿y ciu, nie ma po wa¿ ne go nie bez pie czeñ stwa dla je go zdro wia i ska za ny mo -
¿e od byæ ka rê po zba wie nia wol no œci. W paŸ dzier ni ku 2007 r. Krzy sztof M.
tra fi³ do Za k³a du Kar ne go w Ra ci bo rzu w ce lu od by cia za s¹ dzo nej ka ry.
W gru dniu 2007 r. ska za ny zo sta³ prze nie sio ny do Za k³a du Kar ne go w Strzel -
cach Opol skich, gdzie prze by wa do dnia dzi siej sze go.

W lip cu 2008 r. do ku men ta cja le cze nia pa na M. w ZK zo sta ³a prze ka za -
na bieg ³e mu s¹ do we mu, le ka rzo wi me dy cy ny Ta de u szo wi Na gi baue ro wi,
któ ry jest spe cja li st¹ z za kre su neu ro lo gii i psy chia trii. Na pod sta wie tych
do ku men tów le karz spo rz¹ dzi³ opi niê do ty cz¹ c¹ prze bie gu le cze nia ska za -
ne go wraz z pro po zy cj¹ je go dal sze go le cze nia. W po wy ¿ szej opi nii le karz
Ta de usz Na gi bauer za pro po no wa³ po wo ³a nie bieg ³ych z za kre su neu ro lo gii
i psy chia trii oraz sko ry go wa nie le cze nia far ma ko lo gi cz ne go po prze dzo ne
prze pro wa dze niem ba dañ na po ziom le ków pa da cz ko wych we krwi ska za -
ne go, wy ko na niem ba dañ EEG i TK g³o wy w ce lu zmniej sze nia czê sto tli wo -
œci na pa dów i zmi ni ma li zo wa nia ne ga ty wnych skut ków zdro wot nych
do leg li wo œci. Nad to stwier dzi³, ¿e po moc me dy cz na w ZK ogra ni cza siê do
in ter wen cji pie lêg niar skich i le cze nia far ma ko lo gi cz ne go. Po gar sza j¹ cy siê
stan zdro wia, na si la j¹ ca siê czê sto tli woœæ na pa dów pa da cz ko wych oraz
brak pra wid ³o wej opie ki me dy cz nej w za k³a dzie kar nym mo ¿e do pro wa -
dziæ do po wa¿ nych kon sek wen cji zdro wot nych, a na wet œmier ci ska za ne -
go. Do dat ko wo za skan da li cz n¹ po my³ kê lub nad u ¿y cie urzê dni cze bieg ³y
uz na³, i¿ w trak cie po by tu w za k³a dzie kar nym pan Krzy sztof M. zo sta³
uz na ny za zdol ne go do pra cy, a tym sa mym ode brano mu œwiad cze nie
re nto we.

Na pod sta wie po wy ¿ szej opi nii ob roñ ca ska za ne go w dniu 28 lip ca
2008 r. po raz trze ci wniós³ o udzie le nie ska za ne mu prze rwy w od by wa niu
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ka ry w ce lu prze pro wa dze nia za su ge ro wa nych opi ni¹ ba dañ i zmniej sze nia
do leg li wo œci cho ro by.

Po mi mo kil ka kro t nych wnios ków sk³a da nych przez ob roñ ców ska za ne go 
do tych czas nie zo sta ³y prze pro wa dzo ne wy ¿ ej wska za ne ba da nia. Wszy s t -
kie po sta no wie nia s¹ du od da la ³y wnio sek o udzie le nie prze rwy w od by wa -
niu ka ry. S¹d, od da la j¹c wnio sek, nie ak tua li zo wa³ opi nii bieg ³e go neu ro lo ga
i psy chi a try o sta nie zdro wia ska za ne go.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze, mo je za in te re so wa nie t¹ spra w¹ wy ni ka
z wie lo let nich do œwiad czeñ za wo do wych, wie dzy o spor cie, je go ku li sach i je -
go bo ha te rach. Pan Krzy sztof M. po la tach suk ce sów jest zda ny sam na sie -
bie. By³ œwiet nym bok se rem. W spo ³e cz no œci lo kal nej, gdzie mie sz ka³, cie szy
siê uz na niem i do br¹ opi ni¹. Przez wie le lat by³ pre ze sem od dzia ³u Pol skie go
Zwi¹z ku Ho dow ców Go ³ê bi Pocz to wych. Od cza su pa miêt ne go wy da rze nia
w ho te lu Cie niew skie go pan M., mi mo ¿e po zo sta wa³ na wol no œci, nie by³ ani
no to wa ny ani za trzy ma ny. Jest scho ro wa ny, wy ma ga le cze nia i po mo cy.
Dla cze go mu siê te go od ma wia?

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son

Od po wiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

War sza wa, 20.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do ko re spon den cji z dnia 22 sty cz nia 2009 r. /prze ka za nej do De par -

ta men tu Wy ko na nia Orze czeñ i Pro ba cji w dniu 27 sty cz nia 2009 r./ do ty cz¹ cej
oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra An drze ja Per so na na 25. po sie dze niu Se na tu
w dniu 15 sty cz nia 2009 r. w spra wie Pa na Krzy szto fa M., up rzej mie in for mu jê Pa na
Mar sza³ ka, ¿e De par ta ment Wy ko na nia Orze czeñ i Pro ba cji Mi ni ster stwa Spra wied li -
wo œci zwró ci³ siê w dniu 2 lu te go 2009 r. o na de s³a nie in for ma cji do ty cz¹ cych w. wy -
mie nio ne go ska za ne go do Pre ze sa S¹ du Okrê go we go w Opo lu i Cen tral ne go Za rz¹ du
S³u¿ by Wiê zien nej.

Z uzy s ka nych od po wie dzi wy ni ka, i¿ przed S¹ dem Okrê go wym w Opo lu trzy kro t nie
to czy ³o siê po stê po wa nie w przed mio cie roz poz na nia wnios ków ob roñ cy ska za ne go
o udzie le nie Krzy szto fo wi M. prze rwy w od by wa niu ka ry po zba wie nia wol no œci orze czo -
nej w spra wie — sygn. akt II K. 240/97 S¹ du Re jo no we go we Wroc ³a wiu /sygn. akt IV
Kow 1610/07/pr, IV Kow 356/08/pr iIV Kow 1036/08/pr/. Ka¿ do ra zo wo S¹d od ma -
wia³ udzie le nia prze rwy uz na j¹c, i¿ w ak tu al nym sta nie zdro wia w/wy mie nio ny mo ¿e
byæ le czo ny w za k³a dzie kar nym. Po sta no wie nie z dnia 16 wrzeœ nia 2008 r. wy da ne
w spra wie – sygn. akt IV Kow 1036/08/pr zo sta ³o utrzy ma ne w mo cy orze cze niem
S¹ du Ape la cyj ne go we Wroc ³a wiu – sygn. akt AKzw 1114/08. Je dno czeœ nie w trak cie
po sie dze nia od czy ta no pis mo Se na to ra An drze ja Per so na kie ro wa ne do ów czes ne go
Mi ni stra Spra wied li wo œci Zbi gnie wa Cwi¹ kal skie go.

Pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ zgo d nie z art. 178 ust. 1 Kon sty tu cji RP oraz art. 39 Usta wy
z dnia 27 lip ca 2001 r. Pra wo o ustro ju s¹ dów po wsze chnych /Dz. U. Nr 98, poz. 1070
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z póŸn. zm./ sê dzio wie w spra wo wa niu swe go urzê du s¹ nie za wiœ li i pod le ga j¹ tyl ko
Kon sty tu cji oraz usta wom, zaœ Mi n i s ter Spra wied li wo œci spra wu je nad s¹ da mi po -
wsze chny mi wy ³¹ cz nie nad zór ad mi ni stra cyj ny, któ ry nie mo ¿e wkra czaæ w sfe rê nie -
za wis ³o œci sê dziow skiej.

Pan Krzy sztof M. prze by wa obe c nie w Za k³a dzie Kar nym w Ny sie. Z uwa gi na stan
zdro wia po zo sta je pod sta ³¹ opie k¹ le ka rza spe cja li sty z za kre su neu ro lo gii oraz ma za -
pe wnio ne op ty mal ne wa run ki by to we. De cyz j¹ ko mi sji pe ni ten cjar nej z dnia 28 lu te go
2008 r. zo sta³ za kwa li fi ko wa ny do od by wa nia ka ry w od dzia le te ra peu ty cz nym dla ska -
za nych uza le¿ nio nych w Za k³a dzie Kar nym w Za mo œciu, do któ re go zo sta nie prze tran spor -
to wa ny w mie si¹ cu lip cu 2009 ro ku.

W je dno stce pe ni ten cjar nej Pan Krzy sztof M. nie by³ za trud nio ny. Z uzy s ka nych
przez S³u¿ bê Wiê zien n¹ in for ma cji wy ni ka, ¿e gru pa in wa li dz ka zo sta ³a mu ode brana
w wy ni ku orze cze nia Ko mi sji Le kar skiej Za k³a du Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych – Od dzia³
w Opo lu.

Z wy ra za mi sza cun ku i sym pa tii

SE KRE TARZ STA NU
W MI NI STER STWIE
SPRA WIED LI WO ŒCI
Krzy sztof Kwiat kow ski
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ja dwi gi Rot nic kiej

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W trak cie spot kañ ze œro do wis ka mi sa mo rz¹ do wy mi, go spo dar czy mi

i eko lo gi cz ny mi, na któ rych po ru sza ne s¹ kwe stie ochro ny œro do wis ka, po ja -
wia ³y siê osta t nio li cz ne py ta nia zwi¹ za ne z sze ro ko po jê t¹ go spo dar k¹ od pa -
da mi, w g³ó wnej mie rze z ich se gre ga cj¹.

Dla za ry so wa nia spra wy, z któ r¹ po zwo li ³am so bie zwró ciæ siê do Pa na
Mi ni stra, przy to czê przy k³ad po znañ skiej fir my Astra, któ ra ja ko pier wsza
skie ro wa ³a do mia sta pro œbê, by do to wa ³o se gre go wa nie od pa dów przez
mie sz kañ ców. Myœ lê, ¿e w naj bli¿ szym cza sie wnios ków ta kich bê dzie co raz
wiê cej, i to na ob sza rze ca ³e go kra ju. Wska za na fir ma ar gu men to wa ³a swój
wnio sek fa tal n¹ sy tua cj¹ za is t nia ³¹ w osta t nim kwar ta le na ryn ku re cyk lin -
gu, któ ra jest po cho dn¹ kry zy su go spo dar cze go. O ile je sz cze mniej wiê cej pó³
ro ku te mu dar mo we od bie ra nie od mie sz kañ ców po sor to wa nych œmie ci by ³o
op ³a cal ne, po nie wa¿ sku po wa ³y je fir my re cyk lin go we, o ty le te raz, kie dy ry -
nek su row ców wtór nych prze ¿y wa po wa¿ ny kry zys, przy no si ono fir mom ty -
pu Astra po wa¿ ne stra ty fi nan so we.

K³o po ty, z któ ry mi bo ry ka j¹ siê przed siê bior stwa wy wo ¿¹ ce od pa dy, to
do pie ro czêœæ pro ble mu. O is t nie niu in ne go pro ble mu œwiad cz¹ skar gi mie sz -
kañ ców, któ rym wbrew pro wa dzo nym kam pa niom eko lo gi cz nym utrud nia
siê, a nie u³at wia se gre go wa nie œmie ci. Fru stra cjê mie sz kañ ców, któ rzy nie
ro zu mie j¹, dla cze go przy cho dzi im do p³a caæ do ich pro e ko lo gi cz nej po sta wy,
do dat ko wo po g³ê bia j¹ na stê pu j¹ ce fak ty:

— rok 2009 jest ko lej nym rokiem, w któ rym oby wa te le za wy wóz od pa -
dów za p³a c¹ wiê cej, a zgo d nie z prze wi dy wa nia mi eko no mi stów na po cz¹t ku 
przy sz³e go ro ku ta ten den cja ma siê utrzy my waæ (prze wi du je siê wzrost cen
od 15% do 40%);

— w nie któ rych gmi nach wor ki do se lek ty wnej zbiór ki od pa dów, któ re
wcze œ niej mo¿ na by ³o otrzy maæ za dar mo, dziœ trze ba ku po waæ.

Te po ci¹ g niê cia po wo du j¹, ¿e co raz czê stsze sta je siê od stê po wa nie od
se gre go wa nia œmie ci i se lek ty wnej zbiór ki od pa dów.

Za is t nia ³a sy tua cja nie sprzy ja re a li za cji po sta no wieñ „Kra jo we go pla nu
go spo dar ki od pa da mi 2010”, któ ry w roz dzia le 4 za k³a da prze cie¿ „zwiê k -
sze nie udzia ³u od zy s ku” oraz „zmniej sza nie ilo œci wszy s t kich od pa dów kie -
ro wa nych na sk³a do wis ka”. Tym cza sem obe c nie w na szym kra ju na
wy sy pis ka tra fia a¿ 97% od pa dów, na to miast w Ho lan dii czy Niem czech od -
po wie d nio po 2% i 15%. Za kil ka na œcie lat po do b nie ma byæ w Pol sce, je dnak
w moim od czu ciu bez ak ty w nej ro li pañ stwa, któ re po win no za bez pie czaæ od -
biór od pa dów, nie o si¹ gal ny wy da je siê idea³ osi¹ ga ny w wy mie nio nych tu taj
kra jach Unii Eu ro pej skiej.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê z py ta niem, ja kie kro ki za po bie ga j¹ ce dal sze -
mu po gar sza niu sy tua cji w za kre sie se gre ga cji i re cyk lin gu od pa dów za mie rza
pod j¹æ w naj bli¿ szym cza sie Mi ni ster stwo Œro do wis ka.

Z po wa ¿a niem
Ja dwi ga Rot nic ka
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Od po wiedŸ

War sza wa, 13 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na pis mo z dnia 21 sty cz nia 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-1297/09),

do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia Se n a tor RP Pa ni Ja dwi gi Rot nic kiej z³o ¿o ne go pod czas 25. po -
sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r. w spra wie go spo dar ki od pa da mi, prze -
ka zu jê po ni¿ sze in for ma cje.

W za kre sie wy ko ny wa nych obo wi¹z ków po de jmu jê sze reg dzia ³añ dla po pra wy sy -
tua cji w kra ju w za kre sie go spo dar ki od pa da mi, w tym w szcze gól no œci dla zwiê k sze -
nia udzia ³u od zy s ku w ma sie prze twa rza nych od pa dów oraz na rzecz se gre ga cji
od pa dów.

Nie po dzie lam za tem po gl¹ du wy ra ¿o ne go w py ta niu o dal szym po gar sza niu siê sy -
tua cji w za kre sie se gre go wa nia i re cyk lin gu od pa dów. Sy tua cja ule ga ro kro cz nie po -
pra wie, co po twier dza j¹ da ne sta ty sty cz ne oraz in for ma cje uzy s ki wa ne bez po œre dnio
od przed siê bior ców za jmu j¹ cych siê go spo da ro wa niem od pa da mi w dro dze wy ko ny wa -
nia przez nich obo wi¹z ków spra wo zdaw czych, choæ ten ob szar ochro ny œro do wis ka
wy ma ga je sz cze wie le wy si³ ku.

W ra mach pod jê tych prze ze mnie dzia ³añ w bie ¿¹ cym ro ku we sz³o w ¿y cie ca ³y sze -
reg in stru men tów pra w nych ma j¹ cych na ce lu po pra wê sta nu œro do wis ka w kra jo wym 
sy s te mie go spo da ro wa nia od pa da mi.

Dnia 1 sty cz nia 2009 r. we sz³o w ¿y cie roz po rz¹ dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
14 paŸ dzier ni ka 2008 r. w spra wie op ³at za ko rzy sta nie ze œro do wis ka (Dz. U. Nr 196,
poz. 1217), któ re zwiêk sza je dno stko we staw ki op ³at za umie sz cza nie od pa dów na
sk³a do wis ku dla wy bra nych grup od pa dów. Ce lem te go in stru men tu pra w ne go jest
wp³y niê cie na zmniej sze nie ilo œci sk³a do wa nych od pa dów i eko no mi cz ne ua trak cyj nie -
nie od zy s ku, w tym re cyk lin gu. Wzrost ko sz tów sk³a do wa nia po wi nien od zwier cied liæ
siê we wzro œcie se lek ty wne go zbie ra nia od pa dów oraz roz wo ju przed siê bior czo œci w za -
kre sie go spo dar cze go wy ko rzy sta nia wy twa rza nych od pa dów.

Od dnia 1 sty cz nia 2009 r. we sz³y w ¿y cie prze pi sy usta wy z dnia 21 li s to pa da
2008 r. o zmia nie usta wy o zu ¿y tym sprzê cie elek try cz nym i elek tro ni cz nym oraz
o zmia nie nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1464). W przed mio to wej usta -
wie za war to prze pi sy m.in. do ty cz¹ ce za ka zu umie sz cza nia zu ¿y te go sprzê tu ³¹ cz nie
z in ny mi od pa da mi (art. 22), czy te¿ obo wi¹z ków dla u¿y t ko wni ków sprzê tu do ty -
cz¹ cych prze ka zy wa nia zu ¿y te go sprzê tu zbie ra j¹ ce mu zu ¿y ty sprzêt (art. 35). Wpro -
wa dzo no po nad to prze pi sy ob li gu j¹ ce wpro wa dza j¹ cych sprzêt do pro wa dze nia
pub li cz nych kam pa nii edu ka cyj nych.

Obo wi¹ zek pro wa dze nia pub li cz nych kam pa nii edu ka cyj nych mo ¿e byæ we d³ug
wy bo ru wpro wa dza j¹ ce go sprzêt wy ko ny wa ny sa mo dziel nie lub za po œre dni ctwem or -
ga ni za cji od zy s ku sprzê tu elek try cz ne go i elek tro ni cz ne go.

Wpro wa dza j¹ cy sprzêt sa mo dziel nie pro wa dz¹ cy pub li cz ne kam pa nie edu ka cyj ne:
1) prze zna cza na nie al bo
2) prze ka zu je, w ter mi nie do dnia 30 czer wca na stê p ne go ro ku, na wy od rêb nio ny

ra chu nek Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej – co naj -
mniej 0,1% swoich przy cho dów z ty tu ³u wpro wa dze nia sprzê tu osi¹ ga nych w da nym
ro ku ka len da rzo wym.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e do pro wa dze nia pub li cz nych kam pa nii edu ka cyj nych zob li go -
wa na zo sta ³a ró w nie¿ or ga ni za cja od zy s ku sprzê tu elek try cz ne go i elek tro ni cz ne go,
któ ra ma prze zna czaæ na pub li cz ne kam pa nie edu ka cyj ne co naj mniej 5% swoich przy -
cho dów. Wy dat ki po nie sio ne na ten cel przez or ga ni za cjê od zy s ku sprzê tu elek try cz ne go
i elek tro ni cz ne go mu sz¹ byæ udo ku men to wa ne.
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Zno we li zo wa na usta wa o zu ¿y tym sprzê cie elek try cz nym i elek tro ni cz nym wy ma ga ró w -
nie¿ od wpro wa dza j¹ cych sprzêt prze zna czo ny dla go spo darstw do mo wych, aby or ga ni zo -
wa li i fi nan so wa li od bie ra nie od zbie ra j¹ cych zu ¿y ty sprzêt, prze twa rza nie, od zysk, w tym
re cyk ling i unie sz kod li wia nie zu ¿y te go sprzê tu po cho dz¹ ce go z go spo darstw do mo wych.

Obe c nie Par la ment pra cu je nad pro jek tem usta wy o ba te riach i aku mu la to rach,
któ re go ce lem jest ogra ni cze nie ne ga ty wne go wp³y wu ba te rii i aku mu la to rów oraz zu -
¿y tych ba te rii i zu ¿y tych aku mu la to rów na œro do wis ko przez re duk cjê ilo œci sub stan cji 
nie bez pie cz nych w ba te riach i aku mu la to rach oraz w³a œci we zbie ra nie i re cyk ling po -
wsta j¹ cych z nich od pa dów, w tym wspie ra nie wy so kie go po zio mu zbie ra nia zu ¿y tych
ba te rii prze noœ nych i zu ¿y tych aku mu la to rów prze noœ nych. Wpro wa dza j¹ cy ba te rie
lub aku mu la to ry bê dzie obo wi¹ za ny do zor ga ni zo wa nia i sfi nan so wa nia sy s te mu zbie -
ra nia, prze twa rza nia, re cyk lin gu i unie sz kod li wia nia zu ¿y tych ba te rii i zu ¿y tych aku -
mu la to rów oraz w³a œci we go go spo da ro wa nia zu ¿y ty mi ba te ria mi i zu ¿y ty mi
aku mu la to ra mi. Przed siê bior cy wpro wa dza j¹ cy ba te rie bê d¹ obo wi¹ za ni tak ¿e do fi -
nan so wa nia pub li cz nych kam pa nii edu ka cyj nych, któ re ma j¹ na ce lu pod no sze nie
œwia do mo œci eko lo gi cz nej spo ³e czeñ stwa oraz se lek ty wne go zbie ra nia ww. od pa dów.

Po nad to, obe c nie trwa j¹ w re sor cie œro do wis ka pra ce nad pro jek tem usta wy o go spo -
dar ce opa ko wa nia mi i od pa da mi opa ko wa nio wy mi. Pro jekt usta wy obe jmu je do tych -
czas obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy w za kre sie opa ko wañ i go spo da ro wa nia od pa da mi
opa ko wa nio wy mi oraz pro po zy cje no wych roz wi¹ zañ, któ rych ce lem jest stwo rze nie ta -
kie go sy s te mu, któ ry za pe wni³ by osi¹g niê cie przez Pol skê ce lów w za kre sie od zy s ku i re -
cyk lin gu wy ma ga nych na rok 2014. Wœród no wych roz wi¹ zañ pra w nych
za pro po no wa no po zo sta wie nie op ³at pro du k to wych, wp³a ca nych przez przed siê bior ców
w przy pad ku nie uz y ska nia wy ma ga nych po zio mów od zy s ku i re cyk lin gu, do dys po zy -
cji urzê dów mar sza³ kow skich. Œrod ki te urzê dy mar sza³ kow skie mia ³y by prze zna czaæ
na fi nan so wa nie dzia ³añ zwi¹ za nych z edu ka cj¹ eko lo gi cz n¹ oraz se lek ty wnym zbie ra -
niem od pa dów opa ko wa nio wych. Po do b nie wp³y wy z op ³a ty re cyk lin go wej, któ ra bê -
dzie po bie ra na przez je dno stki han dlo we przy wy da wa niu to re bek fo lio wych, bê d¹
tra fia ³y do urzê dów mar sza³ kow skich z prze zna cze niem na fi nan so wa nie dzia ³añ
zwi¹ za nych z edu ka cj¹ eko lo gi cz n¹ oraz se lek ty wnym zbie ra niem od pa dów opa ko wa -
nio wych.

Ró wno czeœ nie w pro jek cie usta wy o zmia nie usta wy o od pa dach oraz o zmia nie nie -
któ rych in nych ustaw za pro po no wa no m.in. za kaz sk³a do wa nia od pa dów pal nych se -
lek ty wnie ze branych oraz ule ga j¹ cych bio de gra da cji se lek ty wnie ze branych w ce lu ich
go spo dar cze go wy ko rzy sta nia.

Trwa j¹ tak ¿e pra ce nad pro jek tem roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka w spra wie szcze -
gó ³o wych wa run ków te chni cz nych kwa li fi ko wa nia czê œci ener gii od zy s ka nej z ter mi cz ne go
prze kszta³ ca nia od pa dów ko mu nal nych ja ko ener gii z od na wial ne go Ÿród ³a ener gii, któ re go
ce lem bê dzie szyb sze i sku te cz niej sze osi¹g niê cie prze pi sów za war tych w dy rek ty wie 1999/31 
/WE, do ty cz¹ cej re duk cji ilo œci sk³a do wa nych od pa dów ule ga j¹ cych bio de gra da cji.

W ce lu po pra wy sy tua cji w sek to rze go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi, w tym se -
gre ga cji od pa dów, pod jê te zo sta ³y przez przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio -
nal ne go (ko or dy na to ra dzia ³añ za an ga ¿o wa nych re sor tów), Mi ni ster stwa In fra struk tury
i Mi ni ster stwa Œro do wis ka wspól ne pra ce, któ rych efek tem jest op ra co wa nie pro jek tu
do ku men tu pt.: Za ³o ¿e nia do pro jek tu usta wy o go spo da ro wa niu od pa da mi ko mu nal -
ny mi oraz o zmia nie nie któ rych ustaw, w szcze gól no œci usta wy z dnia 13 wrzeœ nia
1996 r. o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, z póŸn. zm.). Ww. pro jekt opi su je kon cep cjê re for my re gu la cji go spo dar ki
od pa da mi ko mu nal ny mi i ma na ce lu m.in. upo rz¹d ko wa nie od po wie dzial no œci za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi oraz zwiê k sze nie ma sy od pa dów od bie ra nych
se lek ty wnie i pod da wa nych pro ce som od zy s ku, w tym re cyk lin gu.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
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Pod se kre tarz Sta nu
Ber nard B³aszczyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Si do ro wi cza

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Pa ni Mi n i s ter!
W ra mach dy ¿u ru se na tor skie go zg³o si ³a siê do mnie mat ka 10 -let niej

Ma³ go rza ty, cho rej na pa chyo ny chia con ge ni ta – rzad kie scho rze nie ge ne ty cz -
ne. Uœ wia do mi ³o mi to is t nie nie wie lu trud nych pro ble mów, przed ja ki mi sta j¹ 
ro dzi ce cho rych dzie ci. Czêœæ nie wy ni ka z ogra ni czeñ fi nan so wych, lecz z ba -
rier biu ro kra ty cz nych nie po trzeb nie zwiêk sza j¹ cych i tak ju¿ ogrom ny wy si -
³ek tych lu dzi. Wy da je mi siê, ¿e przy naj mniej nie któ re z tych pro ble mów
mog ³y by zo staæ roz wi¹ za ne dziê ki od po wie d nim roz po rz¹ dze niom lub za -
rz¹ dze niom w³a œci wych or ga nów pañ stwo wych, np. bar dzo uci¹¿ li wa kwe -
stia ter mi nu wa¿ no œci za œwiad czeñ wy ma ga nych przez urzê dy.

Po zwa lam so bie za ³¹ czyæ list, ja ki skie ro wa li do mnie ro dzi ce Ma³ go rza ty. 
Opi su j¹ w nim te w³a œ nie trud no œci, z któ ry mi bo ry ka j¹ siê na co dzieñ.

Zna j¹c za an ga ¿o wa nie Pa ni Mi n i s ter w ob ro nê praw pa cjen ta, chcê pro -
siæ o przy jrze nie siê lo so wi tej gru py cho rych.

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Si do ro wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 13.02.2009 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na pis mo znak BPS/DSK-043-1298/09 z dnia 21 sty cz nia 2009 ro -

ku w spra wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na W³a dy s³a wa Si do ro wi cza Se na to ra RP 
pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku do ty cz¹ ce go spra wy
Pañ stwa Joan ny i Jac ka D. up rzej mie in for mu jê:

Za cho wu j¹c ko lej noœæ okreœ lo n¹ w tre œci pis ma Pañ stwa Joan ny i Jac ka D. i od no -
sz¹c siê je dno czeœ nie do za ga dnieñ przed sta wio nych w pun kcie 1 pis ma skie ro wa ne go
na rê ce Pa na Se na to ra stwier dziæ na le ¿y, i¿ kwe stie do ty cz¹ ce po mo cy spo ³e cz nej zo -
sta ³y prze ka za ne Mi ni stro wi Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej na pod sta wie usta wy z dnia
6 kwiet nia 1990 ro ku o prze ka za niu Mi ni stro wi Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej za kre su dzia -
³a nia Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo ³e cz nej za dañ do ty cz¹ cych po mo cy spo ³e cz nej (Dz.U. 
1990 r. Nr 29, poz. 172). In ny mi s³o wy uz naæ na le ¿y i¿ te ma ty ka za war ta w rze czo nym
aka pi cie ww. li stu do ty czy kwe stii unor mo wa nych w usta wie z dnia 12 mar ca 2004 ro ku 
o po mo cy spo ³e cz nej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póŸn. zm.).

Mo¿ li we jest za tem przy jê cie za ³o ¿e nia, i¿ ter min: „zbyt wy so kie po bo ry” do ty czy
kwe stii unor mo wa nej w – wy da nym na pod sta wie art. 9 ust. 8 ww. usta wy o po mo cy
spo ³e cz nej – roz po rz¹ dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 24 lip ca 2006 ro ku w spra wie zwe -
ry fi ko wa nych kry te riów do cho do wych oraz kwot œwiad czeñ pie niê¿nych z po mo cy spo -
³e cz nej (Dz. U. 06. Nr 135, poz. 950).

Od no sz¹c siê do tre œci za war tej w pkt. 2 do ty cz¹ cej prze pro wa dza nia ba dañ ge ne ty cz -
nych (dia gno sty cz nych) stwier dziæ na le ¿y, i¿ zgo d nie z dys po zy cj¹ nor my art. 15 ust. 2
usta wy z dnia 27 sier pnia 2004 ro ku o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa -
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nych ze œrod ków pub li cz nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.) – zwa n¹
da lej: „usta w¹ o œwiad cze niach zdro wot nych”– œwiad cze nio bior cy za pe wnia siê i fi nan -
su je ze œrod ków pub li cz nych na za sa dach i w za kre sie okreœ lo nych w usta wie m.in.:
ba da nie dia gno sty cz ne, w tym me dy cz n¹ dia gno sty kê la bo ra to ryj n¹, le cze nie szpi tal -
ne, œwiad cze nia wy so ko spe cja li sty cz ne.

Nie za le¿ nie do po wy ¿ sze go stwier dziæ na le ¿y, i¿ w przy pad ku, gdy ma my do czy nie -
nia z sy tua cj¹, gdy ko nie cz ne jest wdro ¿e nie le cze nia lub ba dañ dia gno sty cz nych, któ -
rych nie prze pro wa dza siê w kra ju po wy ¿ ej cy to wa na usta wa w art. 26 sta no wi, i¿
Pre zes Fun du szu mo ¿e na wnio sek wnios ko daw cy, o któ rym mo wa w art. 25 (m.in.:
œwiad cze nio bior cy), je go przed sta wi cie la usta wo we go lub ma³ ¿on ka, skie ro waæ wnios -
ko daw cê do prze pro wa dze nia po za gra ni ca mi kra ju le cze nia lub ba dañ dia gno sty cz -
nych, któ rych nie prze pro wa dza siê w kra ju, kie ru j¹c siê nie zbê d no œci¹ udzie le nia
ta kie go œwiad cze nia w ce lu ra to wa nia ¿y cia lub po pra wy sta nu zdro wia wnios ko daw cy.

W ra mach przed mio to wej pro ce du ry po de jmo wa ne de cyz je, s¹ osta te cz ne i przy s³u -
gu je od nich skar ga do s¹ du ad mi ni stra cyj ne go (art. 26 ust. 3 usta wy o œwiad cze niach
zdro wot nych).

Ko sz ty le cze nia, ba dañ dia gno sty cz nych lub trans por tu wy ni ka j¹ ce z po wy ¿ szych
unor mo wañ s¹ fi nan so wa ne z bu d¿e tu pañ stwa (art. 26 ust. 4 ww. usta wy o œwiad cze -
niach zdro wot nych).

War to w tym miej scu do daæ, i¿ na pod sta wie de le ga cji za war tej w art. 26a pkt 1 i 2
ww. usta wy Mi n i s ter Zdro wia wy da³ roz po rz¹ dze nie z dnia 27 gru dnia 2007 ro ku
w spra wie wnios ku o le cze nie lub ba da nia dia gno sty cz ne po za gra ni ca mi kra ju oraz po -
kry cie ko sz tów trans por tu (Dz.U.07.249.1867 z póŸn. zm.) okreœ la j¹ ce mie dzy in ny mi
tryb sk³a da nia i roz pa try wa nia oraz wzór wnios ku o le cze nie i ba da nia dia gno sty cz ne
po za gra ni ca mi kra ju.

W kon tek œ cie po wy ¿ szej tre œci za sa dne wy da je siê, a¿e by ro dzi ce za siêg nê li ra dy
u Pa na Prof. dr hab. An drze ja Ka szu by Kon sul tan ta Kra jo we go w dzie dzi nie der ma to lo -
gii i we ne ro lo gii, któ ry swo je za da nia re a li zu je w Kli ni ce Der ma to lo gii i Der ma to lo gii
Dzie ciê cej Uni wer sy te tu Me dy cz ne go mie sz cz¹ cej siê przy ul. Knia zie wi cza 1/5 w £o dzi.

Je ¿e li cho dzi o tre œci za war te w pun kcie 3 stwier dziæ na le ¿y, i¿ brak jest obiek ty wnych
mo¿ li wo œci stwier dze nia, w ra mach ja kiej pro ce du ry wy da wa ne jest opi sy wa ne za -
œwiad cze nie.

Je dnak ¿e pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ zgo d nie art. 16 ust. 1 cy to wa nej po wy ¿ ej usta wy
o œwiad cze niach zdro wot nych za œwiad cze nia wy da wa ne przez le ka rza ubez pie cze nia
zdro wot ne go przy s³u gu j¹: orze cze nia i za œwiad cze nia le kar skie wy da wa ne œwiad cze -
nio bior cy, je ¿e li s¹ one zwi¹ za ne z dal szym le cze niem, re ha bi li ta cj¹, nie zdol no œci¹ do
pra cy, kon ty nuo wa niem na u ki, ucze stni ctwem dzie ci, u cz niów, s³u cha czy za k³a dów
kszta³ ce nia na u czy cie li i stu den tów w za jê ciach spor to wych i w zor ga ni zo wa nym wy -
po czyn ku, a tak ¿e, je ¿e li nie s¹ wy da wa ne dla ce lów po mo cy spo ³e cz nej, orze cz ni ctwa
o nie pe³ no spra wno œci lub uzy s ka nia za si³ ku pie lêg na cyj ne go.

Kwe stie w pkt. 4 i 6 s¹ zwi¹ za ne z unor mo wa nia mi do ty cz¹ cy mi pra wa po dat ko we -
go, któ re po zo sta j¹ po za za kre sem okreœ lo nym w roz po rz¹ dze niu Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z 16 li s to pa da 2007 ro ku w spra wie szcze gó ³o we go za kre su dzia ³a nia Mi ni stra
Zdro wia (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1607).

Kwe stia „in for ma cji urzê dni czej” w za kre sie opi su za war te go w pun kcie 5 do ty -
cz¹ cym: osób nie pe³ no spra wnych wy da je siê wska zy waæ na ko nie cz noœæ kon tak tu
z bez p³at n¹ in fo li ni¹ dzia ³a j¹ c¹ od dnia 1 sier pnia 2006 ro ku w ra mach pro gra mu
pn. „Oœ rod ki In for ma cji dla Osób Nie pe³ no spra wnych”. Zgo d nie z in for ma cj¹ udo -
stêp nia n¹ przez Pañ stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych in fo li -
nia fun kcjo nu je od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w go dzi nach 10.00 –18.00 pod nu me rem
0 800 533 335.

Nie za le¿ nie od sfor mu ³o wa nych po wy ¿ ej tre œci za zna czyæ na le ¿y, i¿ ro dzi ce 10-let -
niej Ma³ go si, u któ rej zdiag no zo wa no rzad k¹ cho ro bê ge ne ty cz n¹ – wro dzo ne zgru bie -
nie paz nok ci (³ac. pa chyo ny chia con ge ni ta) mo g¹ roz wa ¿yæ – po za su ge sti¹ zwró ce nia
siê do ww. Kon sul tan ta Kra jo we go – wy st¹ pie nie w ce lu uzy s ka nia ewen tual nej po mo -
cy do Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w za kre sie opie ki okreœ lo nym w wy mie -
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nio nej po wy ¿ ej usta wie o po mo cy spo ³e cz nej, b¹dŸ dzia ³a j¹ ce go przy Mi ni ster stwie
Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej Pe³ no moc ni ka Rz¹ du do Spraw Osób Nie pe³ no spra wnych,
któ ry przy jmu je in te re san tów w ra mach Dnia Ot war te go w ka ¿ dy dru gi wto rek mie -
si¹ ca w go dzi nach 14.00 –16.00. Za pi sy te le fo ni cz ne przy jmo wa ne s¹ pod nu me ra mi
te le fo nów: (0-22) 55 10 116, (0-22) 55 10 117, (0-22) 55 10 23).

W ra zie ewen tual nych py tañ do ty cz¹ cych sy s te mu ochro ny zdro wia w za kre sie
praw pa cjen ta ro dzi ce mo g¹ uzy s kaæ in for ma cjê w Biu rze Praw Pa cjen ta przy Mi ni strze 
Zdro wia pod nu me rem bez p³at nej in fo li nii 0-800-190-590 do stêp nej od po nie dzia³ ku
do pi¹t ku w godz. 9.00 –21.00, na to miast w za kre sie œwiad czeñ zdro wot nych fi nan so -
wa nych ze œrod ków pub li cz nych in for ma cji udzie la Dol no œl¹s ki Od dzia³ Wo je wó dz ki
Na ro do we go Fun du szu Zdro wia we Wroc ³a wiu te le fon in for ma cyj ny (071) 79 79 100
lub kon takt z Rzecz ni kiem Praw Pa cjen ta (0 –71) 79 79 148, (0 –71) 79 79 149.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Se kre tarz Sta nu
Ja kub Szulc
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Z in for ma cji, któ re do mnie do cie ra j¹ od pra co wni ków Pañ stwo we go Go -
spo dar stwa Leœ ne go „La sy Pañ stwo we”, wy ni ka, ¿e w Mi ni ster stwie Œro do -
wis ka trwa j¹ pra ce nad roz po rz¹ dze niem mi ni stra w spra wie okreœ le nia
sta no wisk w S³u¿ bie Leœ nej, na któ rych za trud nio nym pra co wni kom przy s³u -
gu je bez p³at ne mie sz ka nie al bo ró wno wa¿ nik pie niê¿ ny. Z moich usta leñ wy -
ni ka, ¿e pro jekt po zba wia bar dzo du ¿¹ gru pê pra co wni ków S³u¿ by Leœ nej
na by tych up ra wnieñ do bez p³at ne go mie sz ka nia, w wiê k szo œci o naj ni¿ szych 
wy na gro dze niach – pod leœ ni czych, stra¿ ni ków leœ nych – co mo ¿e w przy sz³o -
œci spo wo do waæ pro ble my z za trud nie niem no wych pra co wni ków na te sta -
no wis ka pra cy.

Wy da je siê, ¿e to roz po rz¹ dze nie jest pró b¹ obe jœcia za pi sów art. 40a usta -
wy o la sach w ce lu dal szej wy prze da ¿y za so bów mie sz ka nio wych La sów Pañ -
stwo wych (umo¿ li wi to za kup mie sz kañ przez pra co wni ków po zba wio nych
pra wa do mie sz kañ bez p³at nych, mie sz kañ nie ko nie cz nie zbê d nych La som Pañ -
stwo wym).

Dla pra co wni ków La sów Pañ stwo wych, jak ró w nie¿ i dla mnie nie zro zu -
mia ³e jest uza sa dnie nie do pro jek tu roz po rz¹ dze nia, z któ re go wy ni ka, ¿e
oso by za trud nio ne na sta no wis kach in ¿y nie ra nad zo ru, pod leœ ni cze go
i stra¿ ni ka leœ ne go nie spra wu j¹ bez po œre dnie go nad zo ru nad go spo dar k¹
leœ n¹. Ta kie stwier dze nia mo g¹ œwiad czyæ o zu pe³ nym bra ku wie dzy o go -
spo dar ce leœ nej oraz o spe cy fi ce za wo du leœ ni ka.

W zwi¹z ku z ty mi w¹t pli wo œcia mi kie ru jê do Pa na Mi ni stra na stê pu j¹ ce
py ta nia:

1. Czym ró¿ ni siê nad zór nad go spo dar k¹ leœ n¹ in ¿y nie ra nad zo ru od
nad zo ru nad leœ ni cze go czy za stêp cy, ¿e ci dwaj osta t ni mu sz¹ za mie sz ki waæ
na te re nie nad leœ ni ctwa, a in ¿y nier nad zo ru nie?

2. Czy Mi ni ster stwo Œro do wis ka do ko na ³o oce ny wp³y wu pro jek to wa ne -
go roz po rz¹ dze nia na mo¿ li woœæ spra wo wa nia pra wid ³o we go nad zo ru nad
go spo dar k¹ leœ n¹, w przy pad ku po zba wie nia pra wa do bez p³at ne go mie sz -
ka nia sta no wisk pra cy w nad leœ ni ctwie (in ¿y nier nad zo ru, pod leœ ni czy,
stra¿ nik leœ ny), w zwi¹z ku z ewen tual nym wy d³u ¿o nym do jaz dem do miejsc
pra cy spo wo do wa nym nieza mie sz ki wa niem w miej scu wy ko ny wa nia obo -
wi¹z ków s³u¿ bo wych?

3. Czy pro jekt roz po rz¹ dze nia zo sta³ pod da ny kon sul ta cjom z je dno stka -
mi La sów Pañ stwo wych oraz zwi¹z ka mi za wo do wy mi dzia ³a j¹ cy mi w Pañ -
stwo wym Go spo dar stwie Leœ nym „La sy Pañ stwo we”, a je œ li tak, to ja kie
by ³o ich sta no wis ko?

Woj ciech Skur kie wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 12 lu te go 2009 r.

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

Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza z³o ¿o ne w dniu

15 sty cz nia 2009 r., prze ka za ne pis mem Wi ce mar sza³ ka Se na tu z dnia 21 sty cz nia
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2009 r., do ty cz¹ ce prac nad pro jek tem roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka w spra w ie
okreœ le nia sta no wisk w S³u¿ bie Leœ nej, na któ rych za trud nio nym pra co wni kom przy s³u -
gu je bez p³at ne mie sz ka nie al bo ró wno wa¿ nik pie niê¿ ny, oraz spo so bu i try bu przy zna -
wa nia i zwal nia nia tych mie sz kañ, a tak ¿e usta la nia i wy p³a ty ró wno wa¿ ni ka
pie niê¿ ne go up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Ak tu al nie w Mi ni ster stwie Œro do wis ka nie to cz¹ siê pra ce nad przed mio to wym roz -
po rz¹ dze niem.

Z in for ma cji ja kie po sia dam wy ni ka, i¿ pro po zy cje zmia ny roz wi¹ zañ za war tych
w roz po rz¹ dze niu zo sta ³y op ra co wa ne przez Dy rek cjê Ge ne ral n¹ La sów Pañ stwo wych
i prze s³a ne m.in. do zwi¹z ków za wo do wych dzia ³a j¹ cych w leœ ni ctwie, z pro œb¹ o wy ra -
¿e nie opi nii. Opi nia ta by ³a w wiê k szo œci ne ga ty wna.

Pro b lem kwe stii bez p³at nych mie sz kañ i ewen tual nej no we li za cji przed mio to we go
roz po rz¹ dze nia bê dzie roz wa ¿o ny przy naj bli¿ szych zmia nach usta wy o la sach.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Ber nard B³a sz czyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

W gru dniu 2008 r. po za koñ czo nym po sie dze niu Ra dy Eu ro pej skiej pre -
mier Do n ald Tusk po in for mo wa³ spo ³e czeñ stwo o rze ko mym suk ce sie
zwi¹ za nym z wy ne go cjo wa niem dla Pol ski ko rzy stnych za pi sów w pa kie cie
ener ge ty cz no -kli ma ty cz nym. Ten wa¿ ny zbiór do ku men tów pra w nych, po to cz -
nie na zy wa ny pa kie tem ener ge ty cz no -kli ma ty cz nym, za wie ra wie le usta leñ
pra w nych, do ty czy miê dzy in ny mi no we li za cji dy rek ty wy o sy s te mie han dlu
emi sja mi (ETS).

W han dlu emi sja mi w okre sach 2005–2007 i 2008–2012 sy s te mem han dlu
CO2 jest ob jê ty ró w nie¿ sek tor wy twa rza nia ciep ³a. Sek tor ciep ³o wni ko mu -
nal nych, zwy cza jo wo zwa ny ciep ³o wni ctwem, od po wia da za stra te gi cz ne lo -
kal ne po trze by do star cza nia ciep ³a i ciep ³ej wo dy na po trze by by to we
mie sz kañ ców g³ó wnie w opar ciu o pa li wo wê glo we, co jest zwi¹ za ne z emi sj¹
zna cz nych ilo œci CO2, a w kon sek wen cji mo ¿e do pro wa dziæ do wzro stu cen
dla oby wa te li. Obe c nie ca ³y sy s tem wy twa rza nia ciep ³a na te re nie kra ju jest
re a li zo wa ny przez do star cza nie ener gii ciep lnej przez miej skie ciep ³o wnie ko -
mu nal ne, któ re z re gu ³y s¹ w³a s no œci¹ sa mo rz¹ dów. Czê sto s¹ to je dno o so -
bo we spó ³ki ko mu nal ne lub je dno stki bu d¿e to we gmi ny, ich ren to wnoœæ
wy no si za le dwie kil ka pro cent i pra cu j¹ na po trze by lo kal nych spo ³e cz no œci.
Gru pa lo kal nych wy twór ców ciep ³a jest szcze gól nie wra¿ li wa ze wzglê du na
fakt pod ³¹ cze nia do sie ci ciep ³o wni czych i Ÿró de³ wy twa rza nia ener gii ciep lnej 
ca ³ych miast i osied li. W tym przy pad ku ma my do czy nie nia z ele men tem spo -
³e cz nym bar dzo wra¿ li wym na zmia ny cen po ¿yt ko wa nej ener gii ciep lnej lub
ciep ³ej wo dy. Na le ¿y tak ¿e za zna czyæ, ¿e te go ty pu za k³a dy s¹ du ¿y mi pra co -
daw ca mi w re gio nach.

Dla te go te¿ z mi ³ym za sko cze niem przy j¹ ³em in for ma cjê za war t¹ w wy -
wia dzie, ja kie go udzie li³ pan mi n i s ter dzien ni ko wi „Rzecz po spo li ta”, w któ -
rym stwier dzi³ pan: „Moim oso bi stym suk ce sem jest na to miast to, ¿e uda ³o
siê wy ³¹ czyæ z sy s te mu han dlu emi sja mi dwutlenku wêgla ciep ³o wni ctwo”.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê z pro œb¹ o udzie le nie od po wie dzi
na na stê pu j¹ ce py ta nia:

1. Po nie wa¿ wy ³¹ cze nie ciep ³o wni ctwa z sy s te mu han dlu up ra wnie nia mi 
do emi sji CO2 nie roz wi¹ zu je pro ble mu ko nie cz no œci ogra ni cza nia przez ciep -
³o wni ctwo emi sji szkod li wych sub stan cji, to ja kie pan prze wi du je me cha niz -
my fi nan so we go wspar cia ze stro ny rz¹ du w ce lu pod jê cia nie zbê d nych
dzia ³añ mo der ni za cyj nych w tym sek to rze.

2. W ja ki spo sób po ro ku 2012 za k³a dy ciep ³o wni cze na te re nie kra ju bê -
d¹ mia ³y przy dzie la ne up ra wnie nia do emi sji CO2?

3. Gdzie do k³a dnie zo sta ³o za war te za pe wnie nie o wy ³¹ cze niu ciep ³o wni
z han dlu emi sja mi? Pro szê o wska za nie Ÿród ³a.

4. Kto z Mi ni ster stwa Œro do wis ka ucze stni czy³ w de le ga cji na szczyt Ra -
dy Eu ro pej skiej w gru dniu 2008 r.?

5. Czy po in for mo wa no o tym suk ce sie Iz bê Go spo dar cz¹ „Ciep ³o wnie Pol -
skie”?

Woj ciech Skur kie wicz
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Od po wiedŸ

War sza wa, 12 lu te go 2009 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu

Pa ni Mar sza ³ek,
na wi¹ zu j¹c do pis ma z dnia 23 gru dnia 2008 r., sygn.: BPS/DSK-043-1299/08, za -

wie ra j¹ ce go tek s ty dwóch oœ wiad czeñ se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza, up rzej mie
prze ka zu jê od po wie dzi na przed mio to we py ta nia.

1. Po nie wa¿ wy ³¹ cze nie ciep ³o wni ctwa z sy s te mu han dlu up ra wnie nia mi do
emi sji CO2 nie roz wi¹ zu je pro ble mu ko nie cz no œci ogra ni cze nia przez ciep ³o wni ctwo 
emi sji szkod li wych sub stan cji, to ja kie Pan prze wi du je me cha niz my fi nan so we go 
wspar cia ze stro ny rz¹ du w ce lu pod jê cia nie zbê d nych dzia ³añ mo der ni za cyj nych 
w tym sek to rze?

Pro ble my sek to ra ciep ³o wni ctwa sie cio we go wy ni ka j¹ z je go nis kiej efek ty wno œci
i trud no œci ze spe³ nia niem wy ma gañ emi syj nych, ja kie wy ni kaæ bê d¹ z przy go to wy wa -
nej no we li za cji dy rek ty wy IPPC. Miê dzy in ny mi dla te go te¿ zna laz³ siê on w pro jek cie
po li ty ki ener ge ty cz nej Pol ski po 2030 ro ku, przy go to wy wa nym przez re sort go spo dar -
ki, ja ko kwe stia klu czo wa. Zmniej sze nie strat po cho dz¹ cych z ciep ³o wni ctwa sie cio we -
go w prze sy le i dys try bu cji po przez mo der ni za cje obe c nych i bu do wê no wych sie ci jest
dzia ³a niem prio ry te to wym na rzecz po pra wy efek ty wno œci ener ge ty cz nej Pol ski. Spra w -
noœæ Ÿró de³ ciep ³a i sy s te mów ciep ³o wni czych w Pol sce jest zna cz nie ni¿ sza ni¿
w UE-15 (za le dwie 20% sie ci ciep ³o wni czych ma ru ry p rei zo lo wa ne).

W pro jek cie po li ty ki ener ge ty cz nej Pol ski po 2030 ro ku za k³a da siê, ¿e ciep ³o wni ctwo,
nie za le¿ nie od re gu lar nych do ta cji bu d¿e to wych, ma j¹ cych cha rak ter bez po œre dnich
wy dat ków z bu d¿e tu, bê dzie be ne fi cjen tem czê œ cio we go zwol nie nia z ko nie cz no œci za ku -
pu na au kcji up ra wnieñ do emi sji CO2. Do ku ment re sor tu go spo dar ki prze wi du je ró w -
nie¿ po zy s ka nie œrod ków na in we sty cje z fun du szy eu ro pej skich. Dzia ³a nia te ma j¹
do pro wa dziæ do mo der ni za cji sek to ra i po pra wy je go efek ty wno œci. Re a li za cja po li ty ki
ener ge ty cz nej po zwo li na zró wno wa ¿e nie za po trze bo wa nia na ener giê elek try cz n¹, któ -
re na ra sta szyb ko ze wzglê du na roz wój go spo dar czy kra ju. Za pe wnio ne zo sta n¹ nie -
zbê d ne mo ce re gu la cyj ne po trzeb ne, aby do sto so waæ pro duk cjê ener gii elek try cz nej
oraz ciep lnej do zmie nia j¹ ce go siê w zna cz nym stop niu do bo we go za po trze bo wa nia.

Is tot nym ele men tem bez pie czeñ stwa ener ge ty cz ne go jest roz wój in fra struk tu ry
prze sy ³o wej roz pro szo nej, wy ko rzy stu j¹ cej lo kal ne Ÿród ³a ener gii. Po zwa la to na ogra -
ni cze nie in we sty cji sie cio wych, w szcze gól no œci w sy s te my prze sy ³o we. Prze wi du je siê
tak ¿e roz wój ciep ³o wni ctwa roz pro szo ne go wy ko rzy stu j¹ ce go od na wial ne Ÿród ³a ener -
gii ja ko al ter na ty wê dla nie e fek ty wnej czê œci ciep ³o wni ctwa sie cio we go, jak ró w nie¿ sy -
s tem za chêt dla roz wo ju ener ge ty ki roz pro szo nej w po sta ci sy s te mów wspar cia dla
OZE, ko ge ne ra cji i po pra wy efek ty wno œci ener ge ty cz nej.

2. W ja ki spo sób po ro ku 2012 za k³a dy ciep ³o wni cze na te re nie kra ju bê d¹
mia ³y przy dzie la ne up ra wnie nia do emi sji CO2?

Sek tor ciep ³o wni czy mo ¿e otrzy maæ dar mo we up ra wnie nia na po do b nych za sa -
dach, jak sek to ry prze mys ³o we niena ra ¿o ne na wy ciek emi sji CO2, czy li mak sy mal nie
80% dar mo wych emi sji up ra wnieñ w 2013 r., mak sy mal nie 30% w 2020 r. i 0% w 2027 
(spa dek ilo œci dar mo wych up ra wnieñ mu si byæ sta ³y przez ca ³y okres). Przy dzia³ dar -
mo wych up ra wnieñ od by waæ siê bê dzie na pod sta wie z gó ry usta lo nych (ex-ante)
wspól no to wych wskaŸ ni ków. Zgo d nie z art. 10a ust. 5, emi sje z pro duk cji ciep ³a sta no -
wi¹ czêœæ pu li up ra wnieñ dla prze mys ³u, je dnak ¿e prze pis ten oso b no na ka zu je re duk -
cjê co ro cz nej pu li dla te go sek to ra o 1,74% (zgo d nie z art. 9). Up ra wnie nia mu sz¹ byæ
przy dzie la ne z gó ry (pkt 23 pre am bu ³y oraz art. 11 ust.1).

Wy da je siê wiêc, i¿ nie mo¿ li we jest przy zna nie up ra wnieñ w opar ciu o rze czy wi sty
po ziom pro duk cji (ex-post). Je dy n¹ ela sty cz noœæ w kwe stii ko rek ty przy dzia ³ów ex post
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da j¹ za pi sy art. 10a ust. 18 i 19. Na ich mo cy mo¿ na co f n¹æ przy dzia³ tym in sta la cjom,
któ re za prze sta ³y pro duk cji oraz zmniej szyæ przy dzia³ tym, któ re czê œ cio wo za prze sta ³y 
dzia ³al no œci b¹dŸ zna cz nie ogra ni czy ³y swo je mo ce pro duk cyj ne.

3. Gdzie do k³a dnie zo sta ³o za war te za pe wnie nie o wy ³¹ cze niu ciep ³o wni
z han dlu emi sja mi? Pro szê o wska za nie Ÿród ³a.

Za pis do ty cz¹ cy mo¿ li wo œci wy ³¹ cze nia ciep ³o wni z han dlu emi sja mi znaj du je siê
w tek œ cie P6_TC1-COD(2008)0013 przy jê tym w pier wszym czy ta niu w dniu 17 gru dnia 
2008 ro ku, w ce lu przy jê cia dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2009/.../WE
dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy zmie nia j¹ cej dy rek ty wê 2003/87/WE
w ce lu uspra wnie nia roz sze rze nia wspól no to we go sy s te mu han dlu przy dzia ³a mi emi sji 
ga zów ciep lar nia nych – 19 punkt pre am bu ³y, art. 1 ust. 8, art. 10a ust. 4 oraz
art. 11. War to mieæ na uwa dze, ¿e do ku ment ten wy ma ga je sz cze ak cep ta cji Ra dy UE,
co ma na st¹ piæ na szczy cie 19 –20 mar ca br.

4. Kto z Mi ni ster stwa Œro do wis ka ucze stni czy³ w de le ga cji na szczyt Ra dy Eu -
ro pej skiej w gru dniu 2008 r.?

Ra da Eu ro pej ska to spot ka nie g³ów pañstw i sze fów rz¹ dów. W ob ra dach z re gu ³y
to wa rzy sz¹ ww. sze fom mi ni stro wie spraw za gra ni cz nych. De le ga cji pol skiej prze wo dni -
czy³ pan pre zy dent. W sk³ad de le ga cji na po sie dze nie Ra dy Eu ro pej skiej w dniach
11 –12 gru dnia ubieg ³e go ro ku, we szli: pre zy dent, pre mier, mi n i s ter spraw za gra ni cz -
nych. W gru pie do rad ców by li przed sta wi cie le re sor tów: go spo dar ki, fi nan sów oraz
Urzê du KIE, któ ry zgo d nie z de cyz j¹ RM od sier pnia 2008 r. prze j¹³ ro lê ko or dy na to ra
pro ce su ne go cja cyj ne go. Ze spó³ ne go cja cyj ny w Bruk se li wspie ra ny by³ ró w nie¿ me ry -
to ry cz nie przez pra co wni ków Mi ni ster stwa Œro do wis ka, któ rzy pe³ ni li dy ¿ur w re sor cie
w cza sie trwa nia ne go cja cji. Na to miast przed sta wi cie lem re sor tu œro do wis ka na miej -
scu by³ II se kre tarz w sek cji œro do wis ka w Sta ³ym Przed sta wi ciel stwie RP przy Unii Eu -
ro pej skiej.

Ad 5. Czy po in for mo wa no o tym suk ce sie Iz bê Go spo dar cz¹ „Ciep ³o wnie Pol -
skie”?

Wy ni ki ne go cja cji gru dnio wej Ra dy Eu ro pej skiej by ³y po wsze chnie do stêp ne za ró wno
w œrod kach ma so we go prze ka zu, jak i in sty tu cjach za jmu j¹ cych siê t¹ te ma ty k¹,
ró w nie¿ rz¹ do wych. Do dat ko wo po ja wia ³o siê sze reg pub li ka cji na u ko wych oraz eks -
per tyz przy go to wa nych przez nie za le¿ ne in sty tu cje fi nan so we i sto wa rzy sze nia pro du -
cen tów ró¿ nych bran¿. „W cza sie po nadro cz ne go pro ce su ne go cja cyj ne go,
or ga ni zo wa ne by ³y li cz ne spot ka nia uz go dnie nio we z przed sta wi cie la mi po szcze gól -
nych sek to rów, przy op ra co wy wa niu ko lej nych wa rian tów ne go cja cyj nych. Sek to ry ak -
ty w nie za an ga ¿o wa ne w pra ce nad ne go cja cj¹ pa kie tu energetyczno-klimatycznego
ut wo rzy ³y gru pê lob bin go w¹ Green Ef fort Group, w sk³ad któ rej we sz³y 4 kon cer ny
ener ge ty cz ne i 14 in nych or ga ni za cji i sto wa rzy szeñ re pre zen tu j¹ cych ró¿ ne bran ¿e.
Gru pa ak ty w nie wspó³ pra co wa ³a z ne go cja to ra mi oraz or ga ni zo wa ³a w³a s ne spot ka nia
z przed sta wi cie la mi Ko mi sji Eu ro pej skiej, Pre zy den cji i Par la men tu Eu ro pej skie go. Ich 
ak ty w noœæ by ³a is tot nym wspar ciem dla po stu lo wa nych przez rz¹d pol ski roz wi¹ zañ
i przy czy ni ³a siê do uzy s ka nych efek tów ne go cja cyj nych. Z tych do œwiad czeñ na le ¿y
wy ci¹ g n¹æ wnios ki i wy ko rzy staæ je w pra cach nad in ny mi do ku men ta mi le gis la cyj ny -
mi UE, jak np. re wiz ja dy rek tyw IPPC.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Ber nard B³a sz czyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W zwi¹z ku z in ten sy wny mi pra ca mi pro wa dzo ny mi przez Mi ni ster stwo

Roz wo ju Re gio nal ne go, któ re przy spie sza j¹ re a li za cjê pro gra mów ope ra cyj -
nych, za ró wno tych o za siê gu kra jo wym, jak i tych o cha rak te rze re gio nal -
nym, pro szê o in for ma cjê, jak bê dzie wy gl¹ da³ pro ces oce ny wnios ków
be ne fi cjen tów, któ rzy z³o ¿y li przed mio to we wnios ki o do fi nan so wa nie, bio r¹c 
pod uwa gê prze pi sy i ak ty pra w ne is tot nie zmo dy fi ko wa ne w póŸ niej szym
cza sie.

W szcze gól no œci py ta nie do ty czy tych roz po rz¹ dzeñ mi ni stra roz wo ju re -
gio nal ne go, w któ rych zna laz³ siê za pis: „do wnios ków o do fi nan so wa nie pro -
jek tów z³o ¿o nych i nie roz pa trzo nych przed dniem we jœcia w ¿y cie
roz po rz¹ dze nia sto su je siê prze pi sy ni niej sze go roz po rz¹ dze nia”.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 10 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ery ka Smu le wi cza, wy sto so wa ne

pod czas 25. po sie dze nia Senatu w dniu 15 sty cz nia 2009 r., do ty cz¹ ce w¹t pli wo œci
w spra wie pro ce su oce ny z³o ¿o nych wnios ków o do fi nan so wa nie w kon tek œ cie mo dy fi -
ka cji prze pi sów pra wa, prag nê przed sta wiæ po ni¿ sz¹ in for ma cjê.

Nad rzê dn¹ za sa d¹ re a li za cji kon kur sów przez in sty tu cje za rz¹ dza j¹ ce, po œre dni -
cz¹ ce lub po œre dni cz¹ ce II stop nia, jest za pe wnie nie pe³ ne go do stê pu wszy s t kich pod -
mio tów bê d¹ cych po ten cjal ny mi be ne fi cjen ta mi do in for ma cji o kon kur sie, jak ró w nie¿ 
prze jrzy sto œci oraz nie zmien no œci za sad kon kur su w cza sie je go trwa nia. Zgo d nie z za -
pi sem art. 29 ust. 4 usta wy z dnia 6 gru dnia 2006 r. o za sa dach pro wa dze nia po li ty ki
roz wo ju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z póŸn. zm.) – zwa nej da lej „usta w¹”, do cza su za war -
cia umów z be ne fi cjen ta mi pro jek tów wy ³o nio nych w dro dze kon kur su, in sty tu cja og ³a -
sza j¹ ca kon kurs nie mo ¿e spo wo do waæ po gor sze nia wa run ków re a li za cji pro jek tu czy
na k³a daæ do dat ko wych obo wi¹z ków na pod mio ty ap li ku j¹ ce o do fi nan so wa nie, nie
mo ¿e do ko naæ zmian w za sa dni czym za kre sie za sad kon kur su, jak ró w nie¿ nie mo ¿e
za wê ziæ gru py pod mio tów do ce lo wych kon kur su.

Na le ¿y je dno czeœ nie za zna czyæ, i¿ wy j¹ tek od po wy ¿ szej za sa dy zo sta³ prze wi dzia ny
w art. 29 ust. 4a usta wy, któ ry zwal nia ze sto so wa nia prze pi su art. 29 ust. 4 w sy tua -
cji, gdy ko nie cz noœæ zmia ny wy ni ka z zo bo wi¹ zañ miê dzy na ro do wych lub prze pi sów in -
nych ustaw. Przy k³a do wo, sy tua cja ta mo ¿e wy ni kaæ ze zmia ny pra wa wspól no to we go
i zwi¹ za nej z ni¹ ko nie cz no œci adek wat ne go do sto so wa nia kra jo wych norm i pro ce dur.

W swoim wy st¹ pie niu Pan Se n a tor Smu le wicz na wi¹ zu je do prze pi su prze jœcio we -
go po ja wia j¹ ce go siê w roz po rz¹ dze niach Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go, za wie ra j¹ ce go
sfor mu ³o wa nie: „do wnios ków o do fi nan so wa nie pro jek tów z³o ¿o nych i nie roz pa trzo -
nych przed dniem we jœcia w ¿y cie roz po rz¹ dze nia sto su je siê prze pi sy niniej sze go roz -
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po rz¹ dze nia”. Po wy ¿ szy za pis do ty czy trzech roz po rz¹ dzeñ Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal -
ne go, og ³o szo nych w Dz. U. Nr 224, tj.:

1. roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go z dnia 12 gru dnia 2008 r. zmie -
nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie w spra wie udzie la nia po mo cy na us ³u gi do rad cze dla mi kro -
przed siê bior ców oraz ma ³ych i œre dnich przed siê bior ców w ra mach re gio nal nych
pro gra mów ope ra cyj nych;

2. roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go z dnia 15 gru dnia 2008 r. zmie -
nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie w spra wie udzie la nia po mo cy na szko le nia w ra mach re gio -
nal nych pro gra mów ope ra cyj nych;

3. roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go z dnia 16 gru dnia 2008 r. zmie -
nia j¹ ce go roz po rz¹ dze nie w spra wie udzie la nia re gio nal nej po mo cy in we sty cyj nej w ra -
mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych.

Zmia na po wy ¿ szych roz po rz¹ dzeñ Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go wy nik ³a bez po -
œre dnio z ko nie cz no œci do sto so wa nia prze pi sów do roz po rz¹ dze nia Ko mi sji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sier pnia 2008 r., uz na j¹ ce go nie któ re ro dza je po mo cy za zgo d ne
ze wspól nym ryn kiem w za sto so wa niu art. 87 i 88 Trak ta tu (ogól ne roz po rz¹ dze nie
w spra wie wy ³¹ czeñ blo ko wych) (Dz. U. UE L 214 z 9 sier pnia 2008 r., str. 3). Zgo d nie
z art. 44 ust. 2 roz po rz¹ dze nia 800/2008, ka ¿ da po moc przy zna na przed dniem 31 gru dnia
2008 r., któ ra nie spe³ nia wa run ków okreœ lo nych w ni niej szym roz po rz¹ dze niu, lecz
któ ra spe³ nia wa run ki okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu (WE) nr 70/2001, roz po rz¹ dze niu
(WE) nr 68/2001, roz po rz¹ dze niu (WE) nr 2204/2002 lub roz po rz¹ dze nia (WE)
nr 1628/2006, jest zgo d na ze wspól nym ryn kiem i wy ³¹ czo na z wy mo gu zg³o sze nia,
o któ rym mo wa w art. 88 ust. 3 Trak ta tu. Oz na cza to, ¿e do dnia 31 gru dnia 2008 r. do
udzie la nej po mo cy mo¿ na by ³o sto so waæ do tych cza so we prze pi sy.

Na to miast, po moc pub li cz na w ob sza rach re gu lo wa nych roz po rz¹ dze niem KE
nr 800/2008 udzie la na po 31 gru dnia 2008 r. mu si byæ z nim ju¿ w pe³ ni zgo d na. Z te -
go po wo du, w gru dniu 2008 r. Mi n i s ter Roz wo ju Re gio nal ne go do ko na³ no we li za cji wy -
da nych przez sie bie wcze œ niej roz po rz¹ dzeñ po mo co wych, do sto so wu j¹c za war te
w nich nor my pra w ne do no wych ure gu lo wañ wy ni ka j¹ cych z roz po rz¹ dze nia
KE nr 800/2008. Zno we li zo wa ne roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go we -
sz³y w ¿y cie z dniem 1 sty cz nia 2009 r. W ce lu za cho wa nia pe³ nej spój no œci z pra wem
wspól no to wym wszy s t kie wnios ki o do fi nan so wa nie w ob sza rach re gu lo wa nych ww.
roz po rz¹ dze nia mi Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go z³o ¿o ne i nie roz pa trzo ne do koñ ca
2008 r. mu sz¹ byæ za tem roz pa try wa ne w œwiet le zno we li zo wa nych prze pi sów – st¹d
te¿ w roz po rz¹ dze niach Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go po ja wi³ siê wspo mnia ny przez
Pa na Se na to ra za pis. Przy jê cie in ne go roz wi¹ za nia skut ko wa ³o by nie zgo d no œci¹ przy -
zna wa nej po mo cy z pra wem wspól no to wym i w re zul ta cie po wa¿ ny mi kon sek wen cja -
mi, ja kich do œwiad czy ³a by nie w¹t pli wie Pol ska ze stro ny Ko mi sji Eu ro pej skiej.

St¹d te¿, po mi mo ge ne ral nej za sa dy nie zmie nia nia re gu³ kon kur su w cza sie je go
trwa nia (art. 29 ust. 4 usta wy), ra cjo nal ny pol ski usta wo daw ca, ma j¹c na wzglê dzie za -
sa dê pry ma tu pra wa wspól no to we go nad pra wem kra jo wym i wy ni ka j¹ c¹ z niej ko nie cz -
noœæ do sto so wy wa nia pol skie go pra wa do zmie nia j¹ ce go siê pra wa wspól no to we go,
prze wi dzia³ w art. 29 ust. 4a usta wy mo¿ li woœæ wpro wa dza nia zmian w za sa dach og ³o -
szo ne go ju¿ kon kur su, gdy wy ni ka j¹ one z zo bo wi¹ zañ miê dzy na ro do wych lub in nych
ustaw.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze oko li cz no œci, pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ wpro wa dzo ny do wy -
mie nio nych po wy ¿ ej roz po rz¹ dzeñ Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go prze pis prze jœcio wy 
spe³ nia prze s³an ki wy ni ka j¹ ce z art. 29 ust. 4a usta wy.

Po zo sta jê w prze ko na niu, ¿e po wy ¿ sze in for ma cje do ty cz¹ ce do pu sz czal no œci mo -
dy fi ka cji pro ce dur i prze pi sów pra wa kra jo we go re gu lu j¹ cych za sa dy prze pro wa dza nia
kon kur sów w kon tek œ cie zmia ny prze pi sów pra wa wspól no to we go, sta no wi¹ wy czer -
pu j¹ ce wy jaœ nie nia dla kwe stii pod nie sio nych w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra.

Z po wa ¿a niem

El¿bieta Bieñkowska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra fi nan sów Ja na Vin cen ta -Ro stow skie go

W na wi¹ za niu do za py tañ przed sta wi cie li or ga ni za cji po za rz¹ do wych
pro szê o udzie le nie in for ma cji w na stê pu j¹ cej kwe stii. Ró¿ ne go ro dza ju or ga -
ni za cje po za rz¹ do we re a li zu j¹ pro jek ty szko le nio we w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go „Ka pi ta³ Lu dz ki”. Pro gram Ope ra cyj ny „Ka pi ta³ Lu dz ki” to je -
den z kil ku pro gra mów ope ra cyj nych re a li zo wa nych w ra mach Per spek ty wy
Fi nan so wej 2007–2013, jest on wspó³ fi nan so wa ny z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo ³e cz ne go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym ro dzi siê py ta nie, czy œrod ki, któ re po cho dz¹
z Unii Eu ro pej skiej i s¹ prze ka zy wa ne or ga ni za cjom po za rz¹ do wym na re a li -
za cjê pro jek tów szko le nio wych, po win ny byæ opo dat ko wa ne. Czy p³at no œci
do ko ny wa ne z tych œrod ków na rzecz osób fi zy cz nych, wy ko nu j¹ cych ró¿ ne -
go ro dza ju pra ce w za kre sie re a li za cji da ne go pro jek tu wspó³ fi nan so wa ne go
z fun du szy UE, po win ny byæ opo dat ko wa ne po dat kiem do cho do wym od osób 
fi zy cz nych? Ja kie prze s³an ki po win ny byæ spe³ nio ne, aby to opo dat ko wa nie
nie by ³o ko nie cz ne?

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 17 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 21 sty cz nia 2009 r. oœ wiad cze nie

z³o ¿o ne przez Se na to ra Ery ka Smu le wi cza na 25. po sie dze niu Se na tu w dniu 15 sty cz -
nia 2009 r. w spra wie kon sek wen cji po dat ko wych zwi¹ za nych z re a li za cj¹ przez or ga -
ni za cje po za rz¹ do we pro jek tów w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Ka pi ta³ Lu dz ki”,
up rzej mie in for mu jê.

Re a li zo wa ny w ra mach per spek ty wy fi nan so wej na la ta 2007 –2013 Pro gram Ope -
ra cyj ny Ka pi ta³ Lu dz ki (PO KL), wspó³ fi nan so wa ny z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo ³e cz -
ne go, bê d¹ ce go je d nym z fun du szy struk tu ral nych Unii Eu ro pej skiej, zo sta³ przy jê ty
do wy ko na nia w try bie usta wy z dnia 6 gru dnia 2006 r. o za sa dach pro wa dze nia po li ty -
ki roz wo ju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z póŸn. zm.).

Za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ fi nan so wa nie pro jek tów w la tach 2007 –2013 od by wa siê po -
przez udzie la nie do ta cji roz wo jo wych w ro zu mie niu art. 106 ust. 2 pkt 3a usta wy o fi -
nan sach pub li cz nych, któ re na pod sta wie art. 202 ust. 2 pkt 2 tej usta wy, otrzy mu j¹:

1) je dno stki sek to ra fi nan sów pub li cz nych, oraz
2) in ne pod mio ty bê d¹ ce be ne fi cjen ta mi tych œrod ków, oraz
3) pod mio ty, któ rym w ra mach pro gra mu ope ra cyj ne go zo sta ³a po wie rzo na na pod --

sta wie po ro zu mie nia lub umo wy re a li za cja za dañ od no sz¹ cych siê bez po œre dnio
do be ne fi cjen tów (In sty tu cje Za rz¹ dza j¹ ce, In sty tu cje Po œre dni cz¹ ce i In sty tu cje
Po œre dni cz¹ ce II stop nia (In sty tu cje Wdra ¿a j¹ ce).

116 25. posiedzenie Senatu w dniu 15 stycznia 2009 r.



Zgo d nie z de fi ni cj¹ za war t¹ w art. 5 pkt 1 usta wy o za sa dach pro wa dze nia po li ty ki
roz wo ju, be ne fi cjen tem jest oso ba fi zy cz na, oso ba pra w na lub je dno stka or ga ni za cyj na 
nie po sia da j¹ ca oso bo wo œci pra w nej, któ rej usta wa przy zna je zdol noœæ pra w n¹, re a li -
zu j¹ ca pro jek ty fi nan so wa ne z bu d¿e tu pañ stwa lub ze Ÿró de³ za gra ni cz nych na pod -
sta wie de cyz ji lub umo wy o do fi nan so wa nie pro jek tu.

U be ne fi cjen tów œrod ków po cho dz¹ cych z fun du szy struk tu ral nych, np. u or ga ni -
za cji po za rz¹ do wych, któ rym przy zna no œrod ki na re a li za cjê pro jek tów szko le nio wych,
uzy s ka ne przy cho dy po cho dz¹ ce z do ta cji roz wo jo wych s¹ wol ne od po dat ku do cho do -
we go od osób pra w nych na pod sta wie art. 17 ust. 1 pkt 47, b¹dŸ art. 17 ust. 1 pkt 48
usta wy o po dat ku do cho do wym od osób pra w nych. Ana lo gi cz ne zwol nie nie prze wi -
dzia ne jest tak ¿e w po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych (art. 21 ust. 1 pkt 47c
oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 usta wy o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych).

Wy dat ki sfi nan so wa ne z przy cho dów (do cho dów) wol nych od po dat ku do cho do we -
go na po sta wie po wy ¿ szych prze pi sów, nie sta no wi¹ ko sz tów po dat ko wych (art. 16
ust. 1 pkt 58 usta wy o po dat ku do cho do wym od osób pra w nych oraz art. 23 ust. 1
pkt 56 usta wy o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych).

W œwiet le po wy ¿ sze go, w sy tua cji gdy „p³at no œci do ko ny wa ne na rzecz osób fi zy cz -
nych wy ko nu j¹ cych ró¿ ne go ro dza ju pra ce w za kre sie re a li za cji da ne go pro jek tu
wspó³ fi nan so wa ne go z fun du szy UE”, do ty cz¹ osób fi zy cz nych za trud nio nych przez or -
ga ni za cje po za rz¹ do we np. w cha rak te rze pro wa dz¹ cych szko le nia, to wy na gro dze nia
tych osób pod le ga j¹ opo dat ko wa niu po dat kiem do cho do wym od osób fi zy cz nych. Oso -
by te nie s¹ bo wiem be ne fi cjen ta mi po mo cy w ro zu mie niu prze pi sów o za sa dach pro -
wa dze nia po li ty ki roz wo ju. W kon sek wen cji nie otrzy mu j¹ do ta cji roz wo jo wych, któ re
s¹ wol ne od po dat ku.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Sze wiñ skie go

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

Do mo je go biu ra zg³o si li siê cz³on ko wie za rz¹ du Pol skie go Zwi¹z ku Ken -
do, któ rzy po pro si li o po moc w utrzy ma niu dzia ³al no œci w aspek cie re pre zen -
ta cji na ro do wej. Przed sta wi cie le PZK wy ra zi li swo je oba wy zwi¹ za ne
z pla no wa nym bu d¿e tem na 2009 r., któ ry mo ¿e zo staæ zna cz¹ co zmniej szo -
ny. Je d nym z ar gu men tów mo ¿e byæ fakt, ¿e ken do, iai do i jo do nie s¹ za li cza -
ne do dy scyp lin olim pij skich.

W chwi li obe c nej PZK zrze sza dwa dzie œcia sie dem klu bów ken do, iai do
i jo do z ca ³ej Pol ski, w któ rych up ra wia tê dy scyp li nê po nad sie dem set osób
(w 2008 r. wy da no trzy sta trzy dzie œci dwie li cen cje za wo dni cze). War to pod -
kreœ liæ, ¿e PZK nie pro wa dzi dzia ³al no œci go spo dar czej i nie ma spon so rów.
W ra mach swo jej dzia ³al no œci re a li zu je za to za da nie pañ stwo we, czy li przy -
go to wa nie i udzia³ re pre zen ta cji Pol ski w mi strzo stwach Eu ro py lub œwia ta.
W ra mach te go pro gra mu szko le niu pod le ga j¹ na stê pu j¹ ce re pre zen ta cje: re -
pre zen ta cja se nio rów w ken do, re pre zen ta cja ju nio rów w ken do, re pre zen ta -
cja ko biet w ken do, re pre zen ta cja se nio rów w jo do oraz re pre zen ta cja
se nio rów w iai do.

W³a dze zwi¹z ku s¹ w sta nie po go dziæ siê z nie zna cz nym ob ni ¿e niem ich
bu d¿e tu, je dnak ¿e wiê k sze je go u sz czup le nie oz na cza za gro ¿e nie dla fun kcjo -
no wa nia re pre zen ta cji na ro do wej. W 2008 r. zwi¹ zek dys po no wa³ kwo t¹
575 ty siê cy z³, któ r¹ w ca ³o œci prze zna czy³ na fun kcjo no wa nie re pre zen ta cji
i szko le nie re pre zen tan tów; wy dat ko wa no to m.in. na udzia³ w piêæ dzie siê ciu 
czte rech im pre zach, za kup sprzê tu spor to we go, sty pen dia spor to we czy te¿
sk³ad ki do or ga ni za cji miê dzy na ro do wych. 

Re pre zen ta cja Pol ski zdo by ³a pod czas mi strzostw Eu ro py dzie wiêæ me -
da li, pla su j¹c pol sk¹ dru ¿y nê w czo ³ów ce, a na si re pre zen tan ci za jmo wa li
czo ³o we miej sca w wie lu tur nie jach miê dzy na ro do wych. 

Ob ni ¿e nie bu d¿e tu prze ³o ¿y siê ne ga ty wnie na dzia ³al noœæ re pre zen ta cji,
dla te go te¿ zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o utrzy ma nie obe c ne go po zio mu
fi nan so wa nia.

An drzej Sze wiñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 5 lu tego 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP An drze ja Sze wiñ skie go

pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku, prze ka za ne pis mem 
z dnia 21 sty cz nia 2009 r. (sygn. BPS/DSK-043-1302/09), up rzej mie in for mu jê, co na -
stê pu je.

Po wie rza nie za dañ pol skim zwi¹z kom spor to wym w ro ku bie ¿¹ cym od by wa siê na
pod sta wie za rz¹ dze nia Mi ni stra Spor tu i Tu ry sty ki z dnia 27 li s to pa da 2008 r. w spra -
wie wpro wa dze nia za sad pro gra mo wych po wie rza nia pol skim zwi¹z kom spor to wym
i in nym pod mio tom przy go to wañ olim pij skich oraz przy go to wañ do udzia ³u w miê dzy -
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na ro do wym wspó³ za wo dni ctwie spor to wym kad ry na ro do wej w dy scyp li nach olim pij -
skich i nie o lim pij skich na rok 2009.

W dniu 9 gru dnia 2008 r. od by ³o siê spot ka nie z przed sta wi cie la mi pol skich zwi¹z -
ków spor to wych w dy scyp li nach nie o lim pij skich, na któ rym po in for mo wa no o za sa -
dach i pro ce du rze przy jmo wa nia za dañ sportowo-szko le nio wych. Tryb po wie rza nia
za dañ od by wa siê w dro dze po stê po wa nia kon kur so we go w opar ciu o roz po rz¹ dze nie
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 16 li s to pa da 2007 r. w spra wie szcze gó ³o we go dzia ³a nia
Mi ni stra Spo rtu i Tu ry sty ki (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1602). Po wie rza nie re a li za cji
za dañ pub li cz nych od by wa siê w za kre sie okreœ lo nym w art. 32 i 34 usta wy z dnia
29 lip ca 2005 r. o spor cie kwa li fi ko wa nym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z póŸn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 14 usta wy o po ¿yt ku pub li cz nym i o wo lon ta ria cie (Dz. U. z 2003 r.
Nr 96, poz. 873 z póŸn. zm.).

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, ¿e wo bec mo¿ li wych za gro ¿eñ zwi¹ za nych
z kry zy sem fi nan so wym w Mi ni ster stwie Spor tu i Tu ry sty ki zo sta ³y pod jê te kro ki zmie -
rza j¹ ce do przy go to wa nia za ³o ¿eñ do ty cz¹ cych ewen tual nej ko rek ty pla nu w za kre sie
fi nan so wa nia za dañ pol skich zwi¹z ków spor to wych i za bez pie cze nie œrod ków fi nan so -
wych dla pol skich zwi¹z ków spor to wych w dy scyp li nach olim pij skich w ra mach przy -
go to wañ do Igrzysk Olim pij skich Van cou ver – 2010 i Lon dyn – 2012. Sy tua cja ta ma
wp³yw na wy so koœæ przy zna ne go do fi nan so wa nia dla po zo sta ³ych pol skich zwi¹z ków
spor to wych. Do ta cje dla pol skich zwi¹z ków spor to wych w dy scyp li nach nie o lim pij -
skich uleg n¹ zmniej sze niu w zwi¹z ku z ogra ni cze niem bu d¿e tu pañ stwa.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA
SPOR TU I TU RY STY KI
Adam Giersz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

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

Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra w spra wie bar dzo is tot nej dla wie lu rol ni -

ków. Otó¿ w osta t nim cza sie po ja wia j¹ siê nie zwyk le nie po ko j¹ ce in for ma cje
o im por cie ska ¿o ne go miê sa wiep rzo we go do Pol ski. 

Pro szê Pa na Mi ni stra o in for ma cjê, ja kie dzia ³a nia w ce lu wy jaœ nie nia tej
spra wy pod jê ³y s³u¿ by we te ry na ryj ne, bez pie czeñ stwa i ja ko œci ¿y wno œci.

Do nie da w na na ryn ku wiep rzo wi ny mie liœ my do czy nie nia z gór k¹ œwiñ -
sk¹, a tu ju¿ s³y szy my, ¿e uboj niom i za k³a dom prze twór czym bra ku je su row -
ca i mu sz¹ go im por to waæ. W zwi¹z ku z tym pro szê Pa na Mi ni stra
o in for ma cjê, ja ka jest obe c nie sy tua cja na ryn ku wiep rzo wi ny, ze szcze gól -
nym uw zglê dnie niem sy tua cji pro du cen tów.

Pa nie Mi ni strze, w osta t nim cza sie od pol skich pro du cen tów co raz czê -
œciej mo¿ na us ³y szeæ o pro ble mach „miês nych”. Ró w nie¿ pro du cen ci dro biu
in for mu j¹ o nie po ko j¹ cych sy tua cjach i nie u czci wej kon ku ren cji na ryn ku miê -
sa, a do k³a dniej o nie kon tro lo wa nym im por cie do kra ju miê sa i ¿yw ca dro bio -
we go, któ rych ja koœæ w wie lu przy pad kach bu dzi za sa dne w¹t pli wo œci.
Do cho dy pol skich rol ni ków, jak po ka zu j¹ ba da nia, w osta t nich la tach spad ³y
o kil ka dzie si¹t pro cent, a nie któ re sza cun ki ODR po ka zu j¹, ¿e na wet o 60%.
Spo wo do wa ne by ³o to naj pierw œwiñ sk¹ gór k¹ i pta si¹ gry p¹, a te raz bra -
kiem mo¿ li wo œci sprze da ¿y zwie rz¹t wy pro du ko wa nych w go spo dar stwach.

Pa nie Mi ni strze, w zwi¹z ku z za is t nia ³¹, trud n¹ dla wie lu pro du cen tów
sy tua cj¹ prag nê za py taæ Pa na Mi ni stra o dzia ³a nia w tych przy pad kach pod -
leg ³e go pa nu re sor tu i s³u¿b we te ry na ryj nych oraz s³u¿b od po wie dzial nych za 
ja koœæ ¿y wno œci. Czy is t nie je spo sób – a je œ li tak, to ja ki – na kon tro lo wa nie
trans por tów zwie rz¹t z in nych kra jów i prze pro wa dza nych ubo jów tych zwie -
rz¹t w pol skich uboj niach? Co z ja ko œci¹ miê sa z ta kich zwie rz¹t (stres, od wo dnie -
nie po tak d³u gim trans por cie)?

Ja kie dzia ³a nia po de jmu j¹, i ja ki jest ich efekt, od po wie d nie s³u¿ by pod -
leg ³e Pa nu Mi ni stro wi w za kre sie we te ry na rii, bez pie czeñ stwa i ja ko œci ¿y wno -
œci? Czy nie is t nie je oba wa, ¿e nis kiej ja ko œci miê so, tra fia j¹c na nasz ry nek,
spa ra li ¿u je fun kcjo no wa nie te go¿ ryn ku, bo pol skie uboj nie nie s¹ za in te re so -
wa ne od bio rem ro dzi mej pro duk cji, a je dy nie ta nim i ni¿ szej ja ko œci pro du k -
tem, któ ry po wo du je ob ni ¿e nie ko sz tów pro duk cji? Je dnak ¿e co z do cho da mi
rol ni ków pro du cen tów ¿yw ca? Ta ka sy tua cja gro zi re al nym upad kiem wie lu
go spo darstw i je dno czeœ nie bra kiem pol skie go su row ca, a wia do mo, ¿e gdy
uboj nie za czn¹ za le ¿eæ od su row ca im por to wa ne go, mo ¿e to oz na czaæ ró w -
nie¿ groŸ bê ich upad ku. Na ra zie te go za gro ¿e nia dla prze mys ³u prze twór cze -
go je sz cze nie wi daæ, ale jak wia do mo, su ro wiec im por to wa ny nie za pe wnia
a¿ ta kiej sta bil no œci pro duk cji jak su ro wiec kra jo wy.

Pa nie Mi ni strze, pro szê o za poz na nie siê z przed sta wio ny mi kwe stia mi
oraz o udzie le nie wy jaœ nieñ, a tak ¿e o roz wa ¿e nie wpro wa dze nia ko nie cz -
nych zmian, tak aby ogra ni czyæ, mo¿ li wie jak naj sku te cz niej, mo¿ li woœæ wy -
st¹ pie nia w przy sz³o œci po do b nych przy pad ków.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
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Od po wiedŸ

War sza wa, 17.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go 

pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r., do ty cz¹ ce im por tu
ska ¿o ne go miê sa wiep rzo we go do Pol ski oraz sy tua cji na ryn ku wiep rzo wi ny, prze ka -
za n¹ przy piœ mie z dnia 21 sty cz nia 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-1303/09), up rzej mie 
wy jaœ niam, co na stê pu je.

1. Ja kie dzia ³a nia pod jê³y s³u¿ by we te ry na ryj ne, bez pie czeñ stwa i ja ko œci ¿y wno œci 
w ce lu wy jaœ nie nia spra wy im por tu ska ¿o ne go miê sa wiep rzo we go do Pol ski?

G³ó wny Le karz We te ry na rii zo sta³ po wia do mio ny przez s³u¿ by we te ry na ryj ne Ir lan -
dii o nie bez pie cz nej ¿y wno œci za po mo c¹ sy s te mu RASFF (sy s tem wczes ne go ostrze ga -
nia o nie bez pie cz nej ¿y wno œci i pa szach), w dniu 7 gru dnia 2008 r., w go dzi nach
wie czor nych. Po wy ¿ sze po wia do mie nie do ty czy ³o ska ¿e nia diok sy na mi miê sa wiep rzo -
we go. Do ska ¿e nia do sz³o naj praw do po dob niej przez spo ¿y cie przez zwie rzê ta za nie czy -
sz czo nej pa szy i do ty czy ³o okre su od 1 wrzeœ nia do 6 gru dnia 2008 ro ku. W dniu
8 gru dnia 2008 r. usta lo no, ¿e po ten cjal nie ska ¿o ne miê so zo sta ³o wy s³a ne do Pol ski
z trzech ir lan dzkich rzeŸ ni i tra fi ³o do czte rech od bior ców w Pol sce w wo je wó dz twie ³ó dz -
kim, ma zo wiec kim, œl¹s kim i wiel ko pol skim, a na stê p nie zo sta ³o ro ze s³a ne do 28 za -
k³a dów prze twór czych w 14 wo je wó dz twach. W su mie do Pol ski tra fi ³o 667,8 ton
miê sa.

W ra mach po stê po wa nia wy jaœ nia j¹ ce go In spek cja We te ry na ryj na za trzy ma ³a
w za k³a dach pro duk cyj nych 83,7 ton su row ca (w¹ tro ba, su ro wy bo czek, miê so dro b ne) 
oraz 86,7 ton pro du k tu go to we go (pa sztet, szyn ka mie lo na, bo czek wê dzo ny). Z pro du k -
tów tych po bra no prób ki do ba dañ w kie run ku diok syn i w zwi¹z ku ze stwier dze niem
w nie któ rych prób kach prze kro czeñ do pu sz czal nych po zio mów diok syn, pod jê to de -
cyz je o zni sz cze niu su row ca i pro du k tów, z któ rych po bra no te prób ki. W przy pad ku
stwier dze nia, ¿e nie bez pie cz ny pro dukt znaj du je siê ju¿ w sprze da ¿y de ta li cz nej, iden -
ty fi ko wa no par tie te go to wa ru oraz da tê przy dat no œci do spo ¿y cia i po da wa no do pub li cz -
nej wia do mo œci in for ma cje o nie bez pie cz nej ¿y wno œci, wraz z na zw¹ pro du cen ta.
To war ta ki pod le ga³ wy co fa niu z ryn ku i zni sz cze niu, pod nad zo rem In spek cji We te ry -
na ryj nej i Pañ stwo wej In spek cji Sa ni tar nej.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e G³ó wny Le karz We te ry na rii w ce lu za pe wnie nia od po -
wie dniej wie dzy kon su men tów na te mat przed mio to wej spra wy wy da wa³ ko mu ni ka ty
pra so we, któ re by ³y umie sz cza ne na stro nach in ter ne to wych G³ó wne go In spek to ra tu
We te ry na rii (www.wet giw.gov.pl) i Mi ni ster stwa Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi
(www.minrol.gov.pl) oraz prze sy ³a ne do me diów.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, In spek cja We te ry na ryj na, w zwi¹z ku ze stwier dze niem
przez ir lan dzkie w³a dze ska ¿e nia diok sy na mi miê sa wiep rzo we go, pod jê ³a pra wid ³o we
i na tych mia sto we dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu zmi ni ma li zo wa nie za gro ¿e nia dla zdro wia
kon su men tów.

Po nad to, na le ¿y zwró ciæ uwa gê, i¿ uz na nie diok syn (PCDD/F) za sub stan cje nie -
bez pie cz ne dla ¿y cia i zdro wia lu dzi, sta ³o siê pod sta w¹ do roz po czê cia mo ni to ro wa nia
ich po zio mu w œrod kach spo ¿yw czych po cho dze nia zwie rzê ce go, któ re jest pro wa dzo ne 
od 1 sty cz nia 2007 r.

2. Ja ka jest obe c nie sy tua cja na ryn ku wiep rzo wi ny, ze szcze gól nym uw zglê dnie -
niem sy tua cji pro du cen tów?

Ce ch¹ cha rak te ry sty cz n¹ dla ryn ku wiep rzo wi ny s¹ cyk li cz ne zmia ny w wiel ko œ ci
pro duk cji, a tak ¿e se zo no we wa ha nia cen. Zmia ny po da ¿y tu cz ni ków ma j¹ wp³yw na
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sy tua cjê ce no w¹. Po okre sie trud nej sy tua cji ce no wej, któ ra w przy pad ku Pol ski roz po -
czê ³a siê je sie ni¹ 2006 r. i spo tê go wa na zo sta ³a wy so ki mi ce na mi zbó¿ na prze ³o mie lat
2007 i 2008, obe c nie ma my do czy nie nia ze sta bi li za cj¹ ce no w¹ na ryn ku wiep rzo wi ny.

Œre dnia ce na za ku pu ¿yw ca w gru dniu 2008 r. wy nios ³a 4,45 z³/kg wg wa gi ¿y wej
i by ³a o 31,9% wy ¿ sza ni¿ w gru dniu 2007 r. W po ró w na niu z gru dniem 2006 r., ce na
wiep rzo wi ny by ³a wy ¿ sza o 36,2%.

Œre dnia ce na za ku pu ¿yw ca wiep rzo we go za 2008 rok wy nios ³a 4,07 z³/kg wg wa gi
¿y wej i by ³a o 15,6% wy ¿ sza ni¿ w 2007 ro ku.

W pi¹ tym ty go dniu sty cz nia 2009 r. œre dnia ce na sku pu ¿yw ca wiep rzo we go re je -
stro wa na przez Zin te gro wa ny Sy s tem Rol ni czej In for ma cji Ryn ko wej MRiRW osi¹g nê ³a 
4,28 z³/kg i by ³a o 29% wy ¿ sza ni¿ w ana lo gi cz nym ty go dniu 2008 r.

Ce ny za ku pu wg wa gi ¿y wej ró¿ ni¹ siê w za le¿ no œci od re gio nu Pol ski. W ana li zo wa -
nym ty go dniu naj ni¿ sz¹ ce nê za no to wa no w Re gio nie Za cho dnim – wy no si ³a ona
4,25 z³/kg, naj wy ¿ sz¹ zaœ – na po zio mie 4,34 z³/kg – w Re gio nie Œrodkowo-Wschodnim.

Ce ny za ku pu zna cz nie ró¿ ni¹ siê w za le¿ no œci od klas ja ko œci. W czwar tym ty go -
dniu sty cz nia 2009 r., w kla sach naj wy ¿ szych S i E p³a co no od po wie d nio 4,40 z³/kg
i 4,29 z³/kg w prze li cze niu na wa gê ¿y w¹, a w kla sie P (naj ni¿ szej) – 3,72 z³/kg.

Spa dek cen zbó¿ spo wo do wa³, ¿e re la cje cen sku pu trzo dy chle wnej do cen zbó¿ s¹
obe c nie zna cz nie ko rzy stniej sze ni¿ mia ³o to miej sce rok te mu. W pi¹ tym ty go dniu sty cz -
nia 2009 r. re la cja cen sku pu trzo dy chle wnej do tar go wis ko wych cen ¿y ta kszta³ to wa -
³a siê jak 1:10,3 (1 kg ¿yw ca wiep rzo we go by³ ek wi wa len tem 10,3 kg ¿y ta), pod czas gdy
w ana lo gi cz nym okre sie 2008 r. kszta³ to wa ³a siê jak 1:6,3.

Re je stro wa ny w koñ cu li s to pa da 2008 r. przez GUS stan i struk tu ra po g³o wia
trzody wska zu j¹ na po g³ê bie nie spad ko wych ten den cji w cho wie œwiñ. Na ak tu al n¹ sy -
tua cjê w cho wie trzo dy chle wnej mia ³y wp³yw wy so kie ce ny zbó¿ i pasz no to wa ne ju¿
w po prze d nim ro ku, a tak ¿e w okre sie sied miu pier wszych mie siê cy 2008 r. Czyn ni ki te 
zna cz¹ co zmniej szy ³y op ³a cal noœæ pro duk cji ¿yw ca wiep rzo we go. Od sier pnia 2008 r.
ce ny zbó¿ za czê ³y wy raŸ nie spa daæ, ale op ³a cal noœæ tu czu œwiñ nie po pra wi ³a siê je sz -
cze na ty le, by w struk tu rze po g³o wia trzo dy chle wnej we d³ug sta nu w koñ cu li s to pa da
po ja wi ³y siê wy raŸ ne sym pto my œwiad cz¹ ce o wy ha mo wa niu dal sze go spad ku po g³o -
wia trzo dy chle wnej.

Wie lo let nie do œwiad cze nia wska zu j¹, ¿e je œ li ce na sku pu 1 kg ¿yw ca wiep rzo we go
ró wno wa ¿y war to œcio wo oko ³o 10 kg ¿y ta to mo¿ na spo dzie waæ siê od wró ce nia ten den -
cji spad ko wej w cho wie trzo dy chle wnej.

W koñ cu li s to pa da 2008 r. po g³o wie trzo dy chle wnej li czy ³o 14,2 mln sztuk, co
oz na cza spa dek li czeb no œci sta da ogó ³em o 19,2% w po ró w na niu z ana lo gi cz nym okre -
sem ubieg ³e go ro ku. Zmniej szy ³a siê li czeb noœæ wszy s t kich grup wagowo-u¿ytkowych
sta da œwiñ. Naj moc niej, bo o 22,5%, spad ³o po g³o wie pro si¹t o wa dze do 20 kg i loch
po zo sta ³ych (luŸ nych oraz je sz cze ni gdy niekry tych). Po g³o wie loch na chów spad ³o
o 19,4%, w tym loch pro œnych o 17,6%.

Je ¿e li cho dzi o han del za gra ni cz ny w sek to rze wiep rzo wi ny, na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿
roz wój sy tua cji w tym za kre sie w 2008 r. wy ni ka³ w du ¿ym stop niu z ró¿ nic w ce nach
¿yw ca wiep rzo we go w Pol sce i w kra jach UE, szcze gól nie tych przo du j¹ cych pod wzglê -
dem wo lu me nu pro duk cji i eks por tu – szcze gól nie Da nii, Nie miec czy Ho lan dii. W okre -
sie V –XI 2008 r. ce na wiep rzo wi ny w Pol sce by ³a wy ¿ sza od œre dniej ce ny unij nej
o ok. 6%, zaœ w po ró w na niu z Da ni¹ czy Ho lan di¹, ce na w Pol sce by ³a wy ¿ sza œre dnio
od 12% do na wet po nad 23%. Spo wo do wa ³o to wzrost kon ku ren cyj no œci miê sa po cho -
dz¹ ce go z tych kra jów. Wp³yw na op ³a cal noœæ im por tu wiep rzo wi ny mia ³o te¿ umoc nie -
nie siê z³o te go w sto sun ku do eu ro i do la ra.

W okre sie I –XI 2008 r. za ob ser wo wa no spa dek sal da han dlu za gra ni cz ne go w han dlu 
¿y w¹ trzo d¹ chle wn¹ i miê sem wiep rzo wym ogó ³em. Dla po zo sta ³ych grup to wa rów
z ryn ku wiep rzo wi ny od no to wa no po zy ty wne ten den cje w sal dzie han dlu za gra ni cz ne go.

Wg wstêp nych da nych Mi ni ster stwa Fi nan sów (da ne s¹ w trak cie we ry fi ka cji i mo -
g¹ byæ obar czo ne is tot ny mi b³ê da mi) w okre sie I –XI 2008 r. eks port miê sa wiep rzo we go 
ogó ³em (kod CN 0203) wy niós³ 233,5 tys. ton i by³ wy ¿ szy o 20% w po ró w na niu z ana lo -
gi cz nym okre sem 2007 r. Im port miê sa wiep rzo we go w tym sa mym cza sie wy niós³
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397,5 tys. ton i by³ o 81,1% wy ¿ szy ni¿ 2007 ro ku. Oz na cza to, i¿ sal do ob ro tu miê sem
wiep rzo wym (kod CN 0203) w okre sie I-XI 2008 ro ku by ³o ujem ne i wy nios ³o –
164,0 tys. ton, pod czas gdy w ana lo gi cz nym okre sie 2007 r. wy no si ³o – 25,4 tys. ton.

Po pra wi ³o siê do dat nie sal do w han dlu kie³ ba sa mi i prze two ra mi miês ny mi.
W okre sie I –XI 2007 r. wy no si ³o ono: 52,8 tys. ton dla kie³ bas oraz 21,5 tys. ton w przy -
pad ku prze two rów, na to miast w okre sie I –XI 2008 r. by ³o na po zio mie od po wie d nio
58,8 tys. ton oraz 25,9 tys. ton.

W okre sie I –XI 2008 r., w po ró w na niu do ana lo gi cz ne go okre su 2007 r., eks port ¿y -
wej trzo dy chle wnej wzrós³ o 9% i wy niós³ 44,5 tys. ton (387,8 tys. sztuk). Im port
uk szta³ to wa³ siê na po zio mie 50,5 tys. ton (970 tys. sztuk) i by³ 3,5-kro t nie wy ¿ szy
w po ró w na niu z ana lo gi cz nym okre sem 2007 r. Sal do han dlu zwie rzê ta mi ¿y wy mi by ³o
w ana li zo wa nym okre sie ujem ne i wy nios ³o – 6 tys. ton wo bec do dat nie go sal da w okre -
sie I –XI 2007 r. wy no sz¹ ce go 26,5 tys. ton.

3. Pro du cen ci dro biu in for mu j¹ o nie kon tro lo wa nym im por cie do kra ju miê sa i ¿yw ca 
dro bio we go, któ rych ja koœæ w wie lu przy pad kach bu dzi za sa dne w¹t pli wo œci. Czy is t -
nie je spo sób – a je œ li tak, to ja ki – na kon tro lo wa nie trans por tów zwie rz¹t z in nych kra -
jów i prze pro wa dzo nych ubo jów tych zwie rz¹t w pol skich uboj niach? Co z ja ko œci¹
miê sa z ta kich zwie rz¹t (stres, od wo dnie nie po tak d³u gim trans por cie)?

Z dniem przy st¹ pie nia Rzecz po spo li tej Pol skiej do Unii Eu ro pej skiej, w zwi¹z ku ze
znie sie niem gra nic we wnê trz nych i wpro wa dze niu za sa dy swo bo dne go prze p³y wu to -
wa rów, ich prze mie sz cza nie w ra mach pañstw cz³on kow skich UE ob jê te jest ter mi nem
han dlu we wn¹trz wspól no to we go. Kon tro le we te ry na ryj ne na gra ni cach we wn¹trz UE
za st¹ pio ne zo sta ³y re gu ³¹ wza jem ne go uz na wa nia wy ni ków kon tro li prze pro wa dzo -
nych przez s³u¿ by po szcze gól nych pañstw cz³on kow skich. To war, któ ry zo sta³ pod da ny 
in spek cji we te ry na ryj nej, w spo sób zgo d ny z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem wspól no to wym,
przy wpro wa dze niu go do ob ro tu na te ry to rium je d ne go pañ stwa cz³on kow skie go UE,
mo ¿e byæ bez do dat ko wej kon tro li wpro wa dzo ny do ob ro tu w in nym kra ju bê d¹ cym
cz³on kiem Wspól no ty. Spe³ nia nie od po wie d nich wy ma gañ we te ry na ryj nych przez pro -
du k ty po cho dze nia zwie rzê ce go prze zna czo ne do spo ¿y cia przez lu dzi za pe wnio ne jest
przez kon tro le pro wa dzo ne w miej scu po cho dze nia pro du k tów zgo d nie z art. 3 i 4 dy -
rek ty wy Ra dy 89/662/EWG z dnia 11 gru dnia 1989 r. do ty cz¹ cej kon tro li we te ry na ryj -
nych w han dlu we wn¹trz wspól no to wym ze wzglê du na wpro wa dze nie ryn ku
we wnê trz ne go (Dz. Urz. UE L z 1989 r. Nr 395, str. 13), im ple men to wa nej przez wszy s t -
kie pañ stwa cz³on kow skie do ich kra jo wych po rz¹d ków pra w nych.

Kon tro la we te ry na ryj na po przy by ciu to wa ru na miej sce prze zna cze nia w Pol sce
mo ¿e byæ do ko na na, na pod sta wie art. 25 usta wy z dnia 10 gru dnia 2003 r. o kon tro li
we te ry na ryj nej w han dlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145 z póŸn. zm.). Ce lem ta kiej
kon tro li jest spraw dze nie, czy zo sta ³y spe³ nio ne wy ma ga nia we te ry na ryj ne okreœ lo ne
w prze pi sach pra wa wspól no to we go.

Or ga ny ad mi ni stra cji pub li cz nej nie ma j¹ kom pe ten cji do wpro wa dza nia ogra ni -
czeñ swo bo dne go prze p³y wu to wa rów po miê dzy pañ stwa mi cz³on kow ski mi Unii Eu ro -
pej skiej.

Gra ni cz na kon tro la we te ry na ryj na prze pro wa dza na jest w od nie sie niu do zwie rz¹t
i pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go przy wo ¿o nych z kra jów trze cich, tj. nie bê d¹ cych
cz³on ka mi Unii Eu ro pej skiej. Z da nych prze s³a nych do G³ó wne go In spek to ra tu We te -
ry na rii przez Gra ni cz ne In spek to ra ty We te ry na rii wy ni ka, ¿e w 2008 r. im port œwie ¿e go 
miê sa wiep rzo we go po cho dz¹ ce go z kra jów trze cich wy no si³ 0 ton. Na to miast w od nie -
sie niu do miê sa dro bio we go, Gra ni cz ni Le ka rze We te ry na rii w pro ce du rze im por tu
w 2008 r. do pu œci li do ob ro tu 25 ton miê sa z Bra zy lii i 4 to ny z Iz rae la.

Po nad to, od wrzeœ nia 2008 r. na po le ce nie G³ó wne go Le ka rza We te ry na rii te re no we 
or ga ny In spek cji We te ry na ryj nej prze pro wa dza j¹ wzmo ¿o ne kon tro le miê sa dro bio we -
go po cho dz¹ ce go z pañstw cz³on kow skich UE wpro wa dza ne go na te ry to rium Rzecz po -
spo li tej Pol skiej.

Za sa dy i wa run ki trans por tu zwie rz¹t zo sta ³y okreœ lo ne w prze pi sach usta wy
z dnia 21 sier pnia 1997 r. o ochro nie zwie rz¹t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002
z póŸn. zm.) oraz roz po rz¹ dze niu Ra dy (WE) nr 1/2005 z dnia 22 gru dnia 2004 r.
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w spra wie ochro ny zwie rz¹t pod czas trans por tu i zwi¹ za nych z tym dzia ³añ oraz zmie -
nia j¹ cym dy rek ty wy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz roz po rz¹ dze nie (WE)
nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3, z 05.01.2005, str. 1). Prze pi sy te go roz po rz¹ dze nia sto so -
wa ne s¹ w spo sób je dno li ty na ob sza rze Wspól no ty, jak ró w nie¿ obo wi¹ zu j¹ pañ stwa
trze cie w przy pad ku wwo zu zwie rz¹t na te ry to rium Unii Eu ro pej skiej.

Prze pi sy roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 1/2005 za wie ra j¹ m.in. wy ma ga nia do ty -
cz¹ ce wy po sa ¿e nia te chni cz ne go œrod ków trans por tu, wy da wa nia ze zwo leñ na trans -
port zwie rz¹t, kwa li fi ka cji osób za jmu j¹ cych siê trans por tem, mak sy mal ne go cza su
trans por tu i je go wa run ków, prze pro wa dza nia obo wi¹z ko wych kon tro li w miej scach
roz ³a dun ku i od po czyn ku zwie rz¹t oraz w miej scach prze zna cze nia po za koñ cze niu
trans por tu. Nad zór nad prze strze ga niem tych wy ma gañ w Pol sce spra wu je In spek cja
We te ry na ryj na.

Zgo d nie z usta w¹ z dnia 29 sty cz nia 2004 r. o In spek cji We te ry na ryj nej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z póŸn. zm.) do spra wo wa nia nad zo ru nad trans por tem
zwie rz¹t s¹ upo wa¿ nie ni le ka rze wy zna cze ni przez po wia to we go le ka rza we te ry na rii
oraz le ka rze gra ni cz ni upo wa¿ nie ni t¹ usta w¹ do prze pro wa dza nia kon tro li prze sy ³ek
zwie rz¹t przy wo ¿o nych z pañstw trze cich, prze wo ¿o nych (tran zyt) lub wy wo ¿o nych po -
za te ry to rium Wspól no ty. Je dno czeœ nie, zgo d nie z usta w¹ z dnia 6 wrzeœ nia 2001 r.
o trans por cie dro go wym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z póŸn. zm.) do za trzy my wa -
nia po jaz dów trans por tu j¹ cych zwie rzê ta, prze pro wa dza nia ich kon tro li i na k³a da nia
kar pie niê¿ nych za wy kro cze nia, w tym za nie prze strze ga nie prze pi sów z za kre su
ochro ny zwie rz¹t pod czas trans por tu, upo wa¿ nio na jest In spek cja Trans por tu Dro go -
we go.

Kon tro la wa run ków trans por tu zwie rz¹t pod wzglê dem ich zgo d no œci z prze pi sa mi
roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 1/2005 prze pro wa dza na jest przez w³a œci we w³a dze
w miej scu wy jaz du, w pun ktach kon tro li (miej scach wy ³a dun ku i od po czyn ku) oraz
w miej scu prze zna cze nia. W³a œci we w³a dze po szcze gól nych Pañstw Cz³on kow skich
w miej scu wy jaz du prze ka zu j¹ szcze gó ³o we in for ma cje do ty cz¹ ce trans por tu zwie rz¹t
w³a œci wym w³a dzom miej sca prze zna cze nia, pun ktu wy jœcia (punkt kon tro li gra ni cz -
nej) lub pun ktu kon tro li. Po nad to, na ka ¿ dym eta pie d³u go trwa ³e go trans por tu (po wy ¿ ej
8 go dzin) s¹ prze pro wa dza ne wy ryw ko we lub za pla no wa ne kon tro le w ce lu spraw dze -
nia czy trans port zwie rz¹t od by wa siê zgo d nie z prze pi sa ni ww. roz po rz¹ dze nia. Kon -
tro le zdro wia i dob ro sta nu zwie rz¹t s¹ prze pro wa dza ne przez urzê do wych le ka rzy
po szcze gól nych Pañstw Cz³on kow skich w opar ciu o prze pi sy roz po rz¹ dze nia (WE)
nr 882/2004 Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 29 kwiet nia 2004 r. w spra wie
kon tro li urzê do wych prze pro wa dza nych w ce lu spraw dze nia zgo d no œci z pra wem pa -
szo wym i ¿y wno œcio wym oraz re gu ³a mi do ty cz¹ cy mi zdro wia zwie rz¹t i dob ro sta nu
zwie rz¹t (Dz. Urz. L 191, 30.4.2004, str. 1).

W prak ty ce ka ¿ dy trans port zwie rz¹t jest kon tro lo wa ny co naj mniej raz. Wiê k szoœæ
tych kon tro li od by wa siê w miej scu wy ³a dun ku (prze zna cze nia) po za koñ cze niu po dró -
¿y, a w przy pad ku trans por tów d³u go dy stan so wych do dat ko wo w miej scach od po czyn -
ku zwie rz¹t, w któ rych kon tro la jest obo wi¹z ko wa.

Od dnia 5 sty cz nia 2007 r. zgo d nie z prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE)
nr 1/2005 pod mio ty za jmu j¹ ce siê trans por tem zwie rz¹t zo sta ³y zo bo wi¹ za ne do uzy s -
ka nia zgo dy po wia to we go le ka rza we te ry na rii na pro wa dze nie tej dzia ³al no œci. Œrod ki
trans por tu dro go we go mo g¹ byæ u¿y te do d³u go dy stan so we go trans por tu zwie rz¹t po
uzy s ka niu œwia de ctwa za twier dze nia wy da wa ne go przez po wia to we go le ka rza we te ry -
na rii. Kie row cy i oso by ob s³u gu j¹ ce zwie rzê ta pod czas trans por tu mu sz¹ po sia daæ li -
cen cje (wy da wa ne przez po wia to we go le ka rza we te ry na rii) na wy ko ny wa nie trans por tu 
zwie rz¹t. Ka ¿ dy œro dek trans por tu dro go we go za twier dzo ny do trans por tu d³u go dy -
stan so we go mu si byæ wy po sa ¿o ny w sy s tem na wi ga cji sa te li tar nej oraz urz¹ dze nia do
au to ma ty cz nej re je stra cji tra sy i cza su po dró ¿y. Po nad to prze wo ziæ mo¿ na je dy nie
zwie rzê ta zdol ne do trans por tu, a mak sy mal ny czas po dró ¿y w przy pad ku œwiñ i ko ni
wy no si 24 go dzi ny, byd ³a 29 go dzin, dro biu 12 go dzin. Po up ³y wie cza su po dró ¿y zwie -
rzê ta ko pyt ne mu sz¹ byæ roz ³a do wa ne i umie sz czo ne w od po wie d nich po mie sz cze -
niach w ce lu za pe wnie nia im 24-go dzin ne go od po czyn ku.
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W od nie sie niu do kwe stii ja ko œci miê sa, po zy s ka ne go ze zwie rz¹t, któ re zo sta ³y
prze wie zio ne œrod ka mi trans por tu do rzeŸ ni znaj du j¹ cej siê na ob sza rze Rze czy po spo -
li tej Pol skiej z in nych kra jów cz³on kow skich Unii Eu ro pej skiej lub z kra jów trze cich,
spo sób prze pro wa dze nia ba da nia po u bo jo we go, jak ró w nie¿ oce na po u bo jo wa miê sa
zo sta ³y okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu (WE) nr 854/2004 Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy z dnia 29 kwiet nia 2004 r. usta na wia j¹ cym szcze gól ne prze pi sy do ty cz¹ ce or ga -
ni za cji urzê do wych kon tro li w od nie sie niu do pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go
prze zna czo nych do spo ¿y cia przez lu dzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206,
z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE Pol skie wy da nie spe c jal ne, rozdz. 3, t. 45, str. 75). Wy ma ga nia
w tym za kre sie s¹ wiêc ana lo gi cz ne do wy ma gañ od no sz¹ cych siê do miê sa po zy s ka ne -
go ze zwie rz¹t po cho dz¹ cych z pol skich go spo darstw.

Po nad to, chcia³ bym po in for mo waæ, ¿e in for ma cje na te mat nie le gal ne go przy wo zu
miê sa dro bio we go z pañstw trze cich by ³y ju¿ w prze sz³o œci syg na li zo wa ne Mi ni ster stwu 
Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi. Pod jê te dzia ³a nia wy jaœ nia j¹ ce nie wy ka za ³y, aby ta ka oko li cz -
noœæ mia ³a miej sce w rze czy wi sto œci. Nie mniej je dnak, w sty cz niu 2008 r. Mi n i s ter
Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi zwró ci³ siê z pro œb¹ do Agen cji Bez pie czeñ stwa We wnê trz ne go 
o do dat ko we spraw dze nie prze ka za nych Mi ni ster stwu przez Pol ski Zwi¹ zek Zrze szeñ
Ho dow ców i Pro du cen tów Dro biu in for ma cji na te mat pro ce de ru nie le gal ne go im por tu
miê sa dro bio we go z Bra zy lii. Pod jê te dzia ³a nia spraw dza j¹ ce nie wy ka za ³y ¿a dnych nie -
pra wid ³o wo œci.

Pod su mo wu j¹c na le ¿y stwier dziæ, ¿e wpro wa dza nie dro biu i miê sa dro bio we go na
te ry to rium Rzecz po spo li tej Pol skiej jest zgo d ne z prze pi sa mi Unii Eu ro pej skiej, zaœ
dzia ³a nia pol skich s³u¿b we te ry na ryj nych s¹ zgo d ne z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi pra -
wa UE. Znaj du je to po twier dze nie w ra por tach Biu ra ds. ̄ y wno œci i We te ry na rii Ko mi -
sji Eu ro pej skiej (FVO), któ re wy so ko oce nia kom pe ten cje i spra w noœæ re a li za cji za dañ
przez In spek cjê We te ry na ryj n¹.

Po zdra wiam

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do pre ze sa Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol ni ctwa Da riu sza Woj ta si ka

Sza no wny Pa nie Pre ze sie!
Zwra cam siê do Pa na Pre ze sa z pro œb¹ o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci umo rze -

nia na le¿ no œci rol ni ka wo bec Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa,
po wsta ³ych w wy ni ku wy po wie dze nia umo wy pre fe ren cyj ne go kre dy tu in -
we sty cyj ne go na za kup zie mi (nu mer spra wy DW-4530 -182/i/07/RS/08).

Pa nie Pre ze sie, prag nê po przeæ wnio sek rol ni ka o umo rze nie na le¿ no œci,
a Pa na pro szê o roz pa trze nie te go wnios ku i o uw zglê dnie nie wszel kich oko li cz -
no œci ³a go dz¹ cych na ko rzyœæ rol ni ka.

O po wsta niu trud nej sy tua cji, w ja kiej zna laz³ siê rol nik, za de cy do wa³
splot nie for tun nych wy da rzeñ i za pl¹ ta nie in for ma cyj ne. Rol nik chcia³ zro biæ,
w swoim prze ko na niu, naj le piej, jak to by ³o mo¿ li we i prze ka za³ zie miê m³o -
dym na stêp com, a sam wy st¹ pi³ o re ntê struk tu ral n¹. Nie ste ty nikt, w ¿a dnej
z in sty tu cji, ani no ta riusz, ani bank, ani ODR, nie uœ wia do mi³ mu is t nie j¹ ce go
za gro ¿e nia.

Pro szê ró w nie¿, Pa nie Pre ze sie, uw zglê dniæ fakt, i¿ za ró wno ce le kre dy tu
in we sty cyj ne go, jak i rent struk tu ral nych, w obu przy pad kach, zo sta ³y
spe³ nio ne, a kwo ta na le¿ no œci zna cz nie prze kra cza do cho dy osi¹ ga ne przez
rol ni ka, któ ry wraz z ¿o n¹ (niepo sia da j¹ c¹ ¿a dnych do cho dów, gdy¿ go spo -
dar stwo by ³o wspól ne) utrzy mu je siê z re nty struk tu ral nej. Sp³a ta ci¹g le
zwiêk sza j¹ cych siê (ze wzglê du na wzrost od se tek) na le¿ no œci za czy na za -
gra ¿aæ eg zy sten cji rol ni ka i je go ma³ ¿on ki.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 18.02.2009 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go z³o ¿o -

ne go pod czas 25. po sie dze nia Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 ro ku skie ro wa ne go do
Pre ze sa Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa, w spra wie roz wa ¿e nia mo¿ -
li wo œci umo rze nia na le¿ no œci z ty tu ³u obo wi¹z ku zwro tu do p³at do op ro cen to wa nia
kre dy tu in we sty cyj ne go in for mu jê Pa ni¹ Mar sza ³ek, co na stê pu je.

Opis sta nu fak ty cz ne go do ty cz¹ ce go spra wy, a w szcze gól no œci przy czyn po wsta nia 
obo wi¹z ku zwro tu do p³at by³ przed mio tem wy jaœ nieñ sk³a da nych przez Agen cjê Pa ni
Mar sza ³ek w piœ mie z dnia 13 ma ja 2008 r. (znak: P-966-DW-4530-182/i/07/RS/08,
ko pia w za ³¹ cze niu).

Pan Jan S., po wo ³u j¹c siê na za pi sy usta wy z dnia 9 ma ja 2008 r. o Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa (Dz.U. z dnia 9 czer wca 2008 r. Nr 98,
poz. 634), z³o ¿y³ wnio sek o umo rze nie wie rzy tel no œci Agen cji po wsta ³ej z ty tu ³u obo -
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wi¹z ku zwro tu do p³at udzie lo nych do op ro cen to wa nia kre dy tu in we sty cyj ne go wraz
z od set ka mi (umo wa nr 9/KZ/99 z dnia 30.12.1999 r., za war ta po miê dzy Pañ stwem
Ali n¹ i Ja nem S. przez Bank Spó³ dziel czy w G³o wnie). Z³o ¿o ny przez Pa na Ja na S. wnio -
sek nie spe³ nia³ wy mo gów okreœ lo nych w art. 26 ust. 1 ww. usta wy. Na pod sta wie
art. 26 ust. 6 usta wy, Agen cja pis mem z dnia 12 lu te go 2009 r. wy st¹ pi ³a do Pa na S.
z wnios kiem o uzu pe³ nie nie wnios ku, a tak ¿e prze s³a nie do ku men tów po twier dza -
j¹ cych sy tua cjê eko no mi cz n¹ i ma j¹t ko w¹ w ter mi nie 14 dni od dnia otrzy ma nia pis -
ma. Zgo d nie z art. 26 ust. 7 usta wy, w przy pad ku gdy wnios ko daw ca nie z³o ¿y we
wska za nym wy ¿ ej ter mi nie bra ku j¹ cych do ku men tów je go wnio sek o umo rze nie wie -
rzy tel no œci nie bê dzie pod le ga³ roz pa trze niu i zo sta nie zwró co ny wnios ko daw cy.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze up rzej mie in for mu jê Pa ni¹ Mar sza ³ek, ¿e po otrzy ma niu
in for ma cji z Ban ku oraz do ku men tów od Pa na Ja na S. mo¿ li we bê dzie do ko na nie ca ³o -
œcio wej ana li zy wnios ku, któ ra do pro wa dzi do usta le nia czy w ww. spra wie is t nie j¹
usta wo we prze s³an ki po zwa la j¹ ce na umo rze nie wie rzy tel no œci Agen cji na pod sta wie
art. 25 ust. 1 usta wy o Agen cji Re struk tu ry za cji Mo der ni za cji Rol ni ctwa. O spo so bie
roz pa trze nia wnios ku Pa na S. po in for mu jê Pa ni¹ Mar sza ³ek od rêb nym pis mem.

Z po wa ¿a niem

PRE ZES
Da riusz Woj ta sik

Za³¹cznik
Pismo
ZASTÊPCY PREZESA ARiMR

War sza wa, 13.05.2008 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go z³o ¿o -

ne go pod czas po sie dze nia Se na tu w dniu 24 kwiet nia 2008 ro ku skie ro wa ne go do Pre -
ze sa Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa, w spra wie po no w ne go
roz pa trze nia spra wy i uw zglê dnie nia wszel kich oko li cz no œci ³a go dz¹ cych na rzecz rol -
ni ka i je go na stêp ców oraz za pro po no wa nia naj ko rzy stniej sze go roz wi¹ za nia dla stron
in for mu jê Pa ni¹ Mar sza ³ek, co na stê pu je.

Pañ stwo Ali na i Jan S. za war li z Ban kiem Spó³ dziel czym w G³o wnie w dniu
30.12.1999 r. umo wê kre dy to w¹ nr 9/KZ/99. Ce lem kre dy to wa nia by³ za kup grun tów
rol nych. Umo wê za war to na okres do dnia 30.12.2014 ro ku. Kre dyt zo sta³ wy ko rzy sta -
ny i do cza su je go wy po wie dze nia by³ ob s³u gi wa ny pra wid ³o wo. W zwi¹z ku z tym, ¿e
Kre dy to bior ca wy st¹ pi³ z wnios kiem o przy zna nie re nty struk tu ral nej po wsta³ obo -
wi¹ zek prze ka za nia go spo dar stwa rol ne go na stêp cy i w tym ce lu w dniu 10.05.2006 r.
zo sta³ spo rz¹ dzo ny akt no ta rial ny do ty cz¹ cy po dzia ³u, sprze da ¿y i da ro wiz ny grun tów
rol nych bê d¹ cych przed mio tem kre dy to wa nia. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym Kre dy to bior cy
na ru szy li po sta no wie nia umo wy kre dy to wej w ten spo sób, ¿e w okre sie trwa nia umo wy 
dzie l¹c, sprze da j¹c i da ro wu j¹c bez zgo dy Agen cji i po wia do mie nia Ban ku przed miot
kre dy to wa nia, któ ry by³ je dno czeœ nie za bez pie cze niem sp³a ty kre dy tu, za prze sta li pro -
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wa dze nia go spo dar stwa i tym sa mym do pro wa dzi li do utra ty mo¿ li wo œci za rob ko wa nia 
i zdol noœci kre dy to wej. W zwi¹z ku z tym po wsta³ obo wi¹ zek zwro tu do p³at do op ro cen -
to wa nia ww. kre dy tu udzie lo nych przez Agen cjê wraz z usta wo wy mi od set ka mi. Obo -
wi¹ zek zwro tu do p³at po wsta je, gdy kre dy to bior ca na ru szy po sta no wie nia umo wy
kre dy to wej za war tej z Ban kiem, któ rej za pi sy s¹ kon sek wen cj¹ po sta no wieñ umo wy
o wspó³ pra cy za war tej po miê dzy Agen cj¹, a Ban kiem, dla któ rej pod sta wê pra w n¹ sta -
no wi Roz po rz¹ dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 30 sty cz nia 1996 r. w spra wie szcze gó ³o -
wych kie run ków dzia ³a nia Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa oraz
spo so bów ich re a li za cji. W zwi¹z ku z na ru sze niem przez Kre dy to bior cê po sta no wieñ
umo wy kre dy to wej w dniu 11.09.2006 r. Bank wy po wie dzia³ umo wê, a D³u¿ nik w dniu
30.09.2006 r. do ko na³ ca³ ko wi tej sp³a ty na le¿ no œci Ban ku z ty tu ³u udzie lo ne go kre dy tu.

Bank w ce lu ugo do we go ure gu lo wa nia spra wy nie je dno krot nie po de jmo wa³ roz mo -
wy z D³u¿ ni kiem, je dnak nie od nios ³o to skut ku, gdy¿ D³u¿ ni cy kwe stio no wa li obo -
wi¹ zek zwro tu do p³at i od se tek. Pañ stwo Ali na i Jan S. pis mem z dnia 04.01.2008 r.
zwró ci li siê do Agen cji z wnios kiem o umo rze nie do p³at i od se tek od tych do p³at i zo sta li 
poin for mo wa ni, ¿e Agen cja nie ma pod staw pra w nych do uma rza nia wie rzy tel no œci
z te go ty tu ³u, a je dy n¹ do pu sz czal n¹ for m¹ po mo cy jest roz ³o ¿e nie za d³u ¿e nia na ra ty
i zmia na ko lej no œci za ra cho wa nia wp³at.

W dniu 19 sty cz nia 2008 r. pan Jan S. z³o ¿y³ w Agen cji pis ma, w któ rych zwró ci³ siê
o umo rze nie zo bo wi¹ zañ i o zmia nê ko lej no œci za ra cho wa nia sp³at oraz za pro po no wa³
do ko ny wa nie do bro wol nych sp³at po 700 z³ mie siê cz nie, p³at nych do koñ ca ka ¿ de go
mie si¹ ca. W od po wie dzi na to pis mo ARiMR wy ra zi ³a zgo dê i tym sa mym udzie li ³a je dy -
nej mo¿ li wej po mo cy, ja ka po zo sta je w pra wnej dys po zy cji Agen cji.

Agen cja in for mu je, ¿e w obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sach re gu lu j¹ cych fun kcjo no wa nie
ARiMR (Usta wa z dnia 29.12.1993 r. o ut wo rze niu ARiMR oraz Roz po rz¹ dze nie Ra dy
Mi ni strów z dnia 30.01.1996 r. w spra wie szcze gó ³o we go za kre su i kie run ków dzia ³añ
ARiMR oraz spo so bów ich re a li za cji) brak jest prze pi su, na mo cy któ re go Agen cja mog -
³a by uma rzaæ na le¿ no œci z ty tu ³u obo wi¹z ku zwro tu do p³at wraz z od set ka mi usta wo -
wy mi. Po nad to ARiMR ja ko je dno stka sek to ra fi nan sów pub li cz nych zo bo wi¹ za na jest
do prze strze ga nia Usta wy z dnia 30 czer wca 2005 r. o fi nan sach pub li cz nych, oraz
Usta wy z dnia 17 gru dnia 2004 r. o od po wie dzial no œci za na ru sze nie dy scyp li ny fi nan -
sów pub li cz nych na k³a da j¹ cej na Agen cjê obo wi¹ zek do cho dze nia na le¿ no œci Agen cji
w ca ³o œci.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze up rzej mie in for mu jê Pa ni¹ Mar sza ³ek, ¿e Agen cja wy czer -
pa ³a do pu sz czal ne przez obo wi¹ zu j¹ ce pra wo mo¿ li wo œci roz wi¹ za nia ni niej szej spra wy.

Z wy ra za mi sza cun ku

ZA STÊP CA PRE ZE SA
Zo fia Szal czyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci po par -

cia wnios ku rol ni ka o umo rze nie je go na le¿ no œci wo bec Agen cji Re struk tu ry -
za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa, po wsta ³ych w wy ni ku wy po wie dze nia umo wy 
pre fe ren cyj ne go kre dy tu in we sty cyj ne go na za kup zie mi (nu mer spra wy
DW-4530 -182/i/07/RS/08). 

Spra wa jest zna na Pa nu Mi ni stro wi z mo je go oœ wiad cze nia se na tor skie -
go z³o ¿o ne go na trzy na stym po sie dze niu Se na tu (znak BPS/DSK -043 -
-547/08). O po wsta niu tej trud nej sy tua cji, w któ rej zna laz³ siê rol nik,
za de cy do wa³ splot nie for tun nych wy da rzeñ i za pl¹ ta nie in for ma cyj ne. Rol nik 
chcia³ zro biæ, w swoim prze ko na niu naj le piej, jak to mo¿ li we, i prze ka za³ zie -
miê m³o dym na stêp com, a sam wy st¹ pi³ o re ntê struk tu ral n¹. Nie ste ty nikt,
w ¿a dnej z in sty tu cji, ani no ta riusz, ani bank, ani ODR, nie uœ wia do mi³ mu is t -
nie j¹ ce go za gro ¿e nia.

Pa nie Mi ni strze, zwra cam siê do Pa na, ja ko do mi ni stra od po wie dzial ne -
go za re a li za cjê po li ty ki rz¹ du w dzie dzi nie rol ni ctwa i roz wo ju wsi, z pro œb¹
o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci po par cia pro œby rol ni ka o umo rze nie na le¿ no œci,
gdy¿ w ca ³ej tej sy tua cji bar dzo is tot ny jest fakt, i¿ za ró wno ce le kre dy tu in -
we sty cyj ne go, jak i rent struk tu ral nych, w obu przy pad kach, zo sta ³y spe³ nio -
ne, a kwo ta na le¿ no œci zna cz nie prze kra cza do cho dy osi¹ ga ne przez rol ni ka,
któ ry wraz z ¿o n¹ (niepo sia da j¹ c¹ ¿a dnych do cho dów, gdy¿ go spo dar stwo
by ³o wspól ne) utrzy mu je siê z re nty struk tu ral nej. Sp³a ta ci¹g le zwiêk sza -
j¹ cych siê (ze wzglê du na wzrost od se tek) na le¿ no œci za czy na za gra ¿aæ eg zy -
sten cji rol ni ka i je go ma³ ¿on ki.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.02.23

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek!
W zwi¹z ku z prze s³a nym przy piœ mie z dnia 21.01.2009 r. znak:

BPS/DSK-043-1303/09 oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go
z³o ¿o nym pod czas 25. po sie dze nia Se na tu w dniu 15 sty cz nia 2009 r. w spra wie po par -
cia wnios ku Pañ stwa Ja na i Ali ny S. do ty cz¹ ce go umo rze nia na le¿ no œci z ty tu ³u obo -
wi¹z ku zwro tu do p³at do op ro cen to wa nia kre dy tu in we sty cyj ne go – up rzej mie Pa ni¹
Mar sza ³ek in for mu jê, ¿e zgo d nie z wy jaœ nie nia mi Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni -
za cji Rol ni ctwa, Pañ stwo Jan i Ali na S. na pod sta wie usta wy z dnia 9 ma ja 2008 r.
o Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634) z³o ¿y li
wnio sek o umo rze nie wie rzy tel no œci Agen cji po wsta ³ej z ty tu ³u obo wi¹z ku zwro tu do -
p³at udzie lo nych do op ro cen to wa nia kre dy tu in we sty cyj ne go wraz z od set ka mi, za ci¹ g -
niê te go zgo d nie z umo w¹ nr 9/KZ/99 z dnia 30.12.1999 r., za war t¹ po miê dzy
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Pañ stwem Ali n¹ i Ja nem S. a Ban kiem Spó³ dziel czym w G³o wnie na za kup grun tów
rol nych. Z uwa gi na to, ¿e z³o ¿o ny przez Pañ stwo Ja na i Ali nê S. wnio sek nie spe³ nia³
wy mo gów okreœ lo nych w art. 26 ust. 1 ww. usta wy o Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der -
ni za cji Rol ni ctwa, Agen cja ta pis mem z dnia 12 lu te go 2009 r. wy st¹ pi ³a do Pañ stwa
Ja na i Ali ny S. o uzu pe³ nie nie wnios ku, a tak ¿e prze s³a nie do ku men tów po twier dza j¹ cych
sy tua cjê eko no mi cz n¹ i ma j¹t ko w¹ kre dy to bior ców w ter mi nie 14 dni od dnia otrzy ma -
nia pis ma.

Po otrzy ma niu in for ma cji z ban ku oraz do ku men tów od Pañ stwa Ja na i Ali ny S.
mo¿ li we bê dzie do ko na nie przez Agen cjê ca ³o œcio wej ana li zy wnios ku d³u¿ ni ków pod
k¹ tem spe³ nia nia usta wo wych prze s³a nek po zwa la j¹ cych na umo rze nie wie rzy tel no œci
Agen cji na pod sta wie art. 25 ust. 1 usta wy o Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol ni ctwa.

Po zdra wiam

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Zien tar skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Do mo je go biu ra se na tor skie go zg³o si li siê kie row cy sa mo cho dów raj do -

wych. Pod nieœ li oni pro b lem zwi¹ za ny z prze pro wa dza niem prze gl¹ dów okre -
so wych sa mo cho dów do dat ko wo wy po sa ¿o nych w ele men ty zwiêk sza j¹ ce
bez pie czeñ stwo pod czas wy œci gów sa mo cho dów, mia no wi cie klat ki bez pie -
czeñ stwa.

Jak wy ni ka z in for ma cji przed sta wio nych przez za in te re so wa nych, mo¿ -
li woœæ wy po sa ¿e nia sa mo cho du w klat kê bez pie czeñ stwa i na stê p nie wy ko -
rzy sty wa nia go w ru chu dro go wym jest roz bie¿ nie in ter pre to wa na za ró wno
przez dia gno stów sa mo cho do wych, jak i przez po li cjê ru chu dro go we go.

Otó¿ nie któ rzy dia gno œci sto j¹ na sta no wis ku, i¿ klat ka bez pie czeñ stwa
za in sta lo wa na w sa mo cho dzie oso bo wym nie ma wp³y wu na do pu sz cze nie
do ru chu dro go we go, a sa mo chód w ni¹ wy po sa ¿o ny spe³ nia wszy s t kie wy -
ma ga nia okreœ lo ne w usta wie – Pra wo o ru chu dro go wym oraz w roz po -
rz¹ dze niach wy ko naw czych. Ró w nie czê sta jest je dnak opi nia, i¿ sa mo chód
tak wy po sa ¿o ny nie mo ¿e zo staæ do pu sz czo ny do ru chu dro go we go. Tak ¿e
po li cja ró¿ no ro dnie in ter pre tu je przed mio to w¹ spra wê. Po li cjan ci, w za le¿ no -
œci od ko men dy, al bo nie wi dz¹ prze szkód w ucze stni cze niu w ru chu dro go -
wym ta kie go sa mo cho du, al bo te¿ za bie ra j¹ kie row cy do wód re je stra cyj ny
i kie ru j¹ na ba da nia te chni cz ne.

Jak wi daæ, kwe stia ta bu dzi po wa¿ ne roz bie¿ no œci in ter pre ta cyj ne, a kie -
row cy nie mo g¹ byæ pe w ni, czy sku te cz ne ba da nie te chni cz ne prze pro wa dzo -
ne w je d nej miej sco wo œci nie zo sta nie za kwe stio no wa ne przez po li cjê
w in nym miej scu kra ju.

Ma j¹c to wszy s t ko na uwa dze, sto jê na sta no wis ku, i¿ ko nie cz ne jest wy -
jaœ nie nie tych w¹t pli wo œci, a tak ¿e op ra co wa nie w spo sób je dno li ty prze pi -
sów re gu lu j¹ cych wy ma ga nia co do zmian w kon struk cji po jaz dów
zwi¹ za nych z przy sto so wa niem sa mo cho dów do raj dów i co do ich wy ko rzy -
sty wa nia w ru chu dro go wym.

Z po wa ¿a niem
Piotr Zien tar ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 24 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Pio tra Zien tar skie go

pod czas 25. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 15 sty cz nia 2009 r. w spra wie prze pi sów
pra w nych re gu lu j¹ cych wy ma ga nia co do zmian w kon struk cji po jaz dów, zwi¹ za nych
z przy sto so wa niem sa mo cho dów do raj dów oraz ich wy ko rzy sta nia w ru chu dro go -
wym, prze ka za ne go przy piœ mie z dnia 21 sty cz nia 2009 r., nr BPS/DSK-043-1306/09,
up rzej mie prze ka zu jê na stê pu j¹ ce in for ma cje.
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Zgo d nie z art. 66 usta wy z dnia 20 czer wca 1997 r. – Pra wo o ru chu dro go wym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.) oraz Dy rek ty w¹ Ra dy 74/60/EWG
z dnia 17 gru dnia 1973 r. w spra wie zbli ¿e nia usta wo dawstw pañstw cz³on kow skich
od no sz¹ cych siê do wy po sa ¿e nia wnê trza po jaz dów sil ni ko wych (Dz. Urz. WE L 38
z dnia 11 lu te go 1974 r. z póŸn. zm.), wy po sa ¿e nie po jaz du sa mo cho do we go w klat kê
bez pie czeñ stwa nie ma wp³y wu na do pu sz cze nie do ru chu dro go we go, o ile:

· Po jazd nie za gra ¿a bez pie czeñ stwu osób nim ja d¹ cych lub in nych ucze stni ków ru --
chu dro go we go, nie na ru sza po rz¹d ku na dro dze i nie na ra ¿a ko go kol wiek na
szko dê,

· Za pe wnia do sta te cz ne po le wi dze nia kie row cy oraz ³at we, wy go dne i pe w ne po s³u --
gi wa nie siê urz¹ dze nia mi do kie ro wa nia, ha mo wa nia, syg na li za cji i oœ wiet le nia
dro gi przy ró wno czes nym jej ob ser wo wa niu,

· Nie po sia da wy sta j¹ cych, spi cza stych al bo ostrych czê œci lub przed mio tów, któ re
mo g¹ spo wo do waæ u sz ko dze nie cia ³a osób ja d¹ cych w po jeŸ dzie lub in nych ucze --
stni ków ru chu,

· Nie ogra ni cza w ja ki kol wiek spo sób mo¿ li wo œci we jœcia, wy jœcia w tym te¿ wy jœcia
bez pie czeñ stwa,

· We wnê trz na czêœæ da chu, w czê œci po ³o ¿o nej nad oso ba mi znaj du j¹ cy mi siê w po --
jeŸ dzie lub przed ni mi, nie za wie ra nie bez pie cz nych szor stko œci ani ostrych kra --
wê dzi skie ro wa nych do ty ³u lub w dó³.

Prze pi sy nie wy ma ga j¹ prze pro wa dze nia do dat ko wych ba dañ te chni cz nych po jaz -
dów wy po sa ¿o nych w klat kê bez pie czeñ stwa.

W przy pad ku po jaz dów prze zna czo nych do wy œci gów, za kres zmian kon struk cyj -
nych by wa zró¿ ni co wa ny, czê sto na ru sza j¹ cy w³a œci we prze pi sy w spra wie wa run ków
te chni cz nych i wy po sa ¿e nia. Tak zwa na „klat ka bez pie czeñ stwa” jest je d n¹ z pro stszych
zmian kon struk cyj nych ja ka wy stê pu je w po jaz dach prze zna czo nych do wy œci gów.

Dia gno œci w trak cie prze pro wa dza nia okre so wych ba dañ te chni cz nych po jaz du,
jak i or ga na kon tro li ru chu dro go we go we ry fi ku j¹ spe³ nie nie wa run ków te chni cz nych
i w przy pad ku stwier dze nia nie zgo d no œci po de jmu j¹ sto so wa ne dzia ³a nia.

Bio r¹c pod uwa gê, i¿ prze pi sy usta wy Pra wo o ru chu dro go wym nie opi su j¹ je dno -
zna cz nie, jak ma siê za cho waæ w³a œci ciel po jaz du, pod miot do ko nu j¹ cy zmian kon -
struk cyj nych, sta cja kon tro li po jaz dów, rze czo znaw ca sa mo cho do wy, wy dzia³
ko mu ni ka cji, itd. w przy pad ku wy ko na nia w do pu sz czo nym do ru chu nie no wym po -
jeŸ dzie zmian kon struk cyj nych, Mi ni ster stwo In fra struk tu ry po de jmie kon sul ta cje
spo ³e cz ne z je dno stka mi upo wa¿ nio ny mi przez Mi ni stra In fra struk tu ry do pro wa dze -
nia ba dañ ho mo lo ga cyj nych oraz or ga ni za cja mi za in te re so wa ny mi przed mio to w¹ te -
ma ty k¹ ce lem wy pra co wa nia ewen tual nych zmian w obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sach.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ta de usz Jar mu zie wicz
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ma³ go rza ty Adam czak

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

Zwra cam siê do Pa na z up rzej m¹ pro œb¹ o wy jaœ nie nie na stê pu j¹ ce go
pro ble mu.

Czê sto s³y szê pod czas spot kañ z sa mo rz¹ dow ca mi, ¿e is t nie je pro b lem
do ty cz¹ cy grun tów na le ¿¹ cych do Pol skich Ko lei Pañ stwo wych. Sa mo rz¹ dy
bar dzo czê sto chc¹ od ku piæ al bo na in nych za sa dach otrzy maæ grun ty od PKP 
(cho dzi g³ó wnie o dwor ce ko le jo we) po to, aby je zmo der ni zo waæ i za go spo da -
ro waæ. Sa mo rz¹ dy chc¹, by dwor ce ko le jo we wy gl¹ da ³y no wo czeœ nie i by ³y
wi zy tów k¹ miast. Pol skie Ko le je Pañ stwo we nie mo der ni zu j¹ dwor ców z po -
wo du bra ku œrod ków fi nan so wych, dla te go te¿ sa mo rz¹ dy chcia ³y by w tym
po móc. Wci¹¿ je dnak na tra fia j¹ na pro ble my ze stro ny PKP, któ re nie do koñ -
ca chc¹ ta kie grun ty od daæ czy te¿ sprze daæ gmi nom. Dziê ki po mo cy gmin
dwor ce mia ³y by szan se staæ siê obie k ta mi na po zio mie eu ro pej skim.

Po nad to czê sto zda rza siê, ¿e Pol skie Ko le je Pañ stwo we w ogó le nie wie -
dz¹, ja kie grun ty do nich na le ¿¹. Wy da je siê to wrêcz nie mo¿ li we, ale ta kie
sy tua cje nie ste ty ma j¹ miej sce. Grun ty te s¹ czê sto po ³o ¿o ne w ró¿ nych miej -
scach mia sta i z re gu ³y za nie dba ne.

W zwi¹z ku z tym pro szê up rzej mie o od po wiedŸ na mo je py ta nia.
1. Czy istnieje i ja ka jest kon cep cja do ty cz¹ ca w³a s no œci grun tów Pol skich

Ko lei Pañ stwo wych na te re nach miej skich?
2. Ja ki jest po ziom iden ty fi ka cji w³a s no œci grun tów na le ¿¹ cych do Pol skich 

Ko lei Pañ stwo wych? Czy is t nie je ja kiœ re jestr tych grun tów?

Ma³ go rza ta Adam czak

Od po wiedŸ

War sza wa, 11 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W zwi¹z ku z na de s³a nym przy piœ mie z dnia 11 lu te go 2009 r. znak:

BPS/DSK-043-1307/09 oœ wiad cze niem Pa ni Se n a tor Ma³ go rza ty Adam czak do ty -
cz¹ cym w³a s no œci grun tów PKP SA na te re nach miej skich oraz po zio mu iden ty fi ka cji
w³a s no œci grun tów, przed sta wiam in for ma cje w przed mio to wej spra wie.

W œlad za in for ma cja mi prze ka za ny mi przez Za rz¹d PKP SA, up rzej mie in for mu jê,
¿e w spra wie w³a s no œci grun tów PKP SA z dniem 5 gru dnia 1990 r. Przed siê bior stwo
Pañ stwo we „Pol skie Ko le je Pañ stwo we” sta ³o siê z mo cy pra wa u¿y t ko wni kiem wie czy -
stym u¿y t ko wa nych nie ru cho mo œci grun to wych bê d¹ cych w³a s no œci¹ Skar bu Pañ -
stwa. Pra wo to po twier dzo ne jest pra wo moc ny mi de cyz ja mi w³a œci we go te ry to rial nie
Wo je wo dy, na z³o ¿o ne przez PKP SA wnios ki. Go spo da ro wa nie ma j¹t kiem PKP SA,
a za tem ró w nie¿ od da ny mi w u¿y t ko wa nie wie czy ste grun ta mi pro wa dzo ne jest w opar -
ciu o za pi sy usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r. o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry -
wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go „Pol skie Ko le je Pañ stwo we” (Dz. U. z 2000 r.
Nr 84, poz. 948 z póŸn. zm.). Go spo da ro wa nie nie ru cho mo œcia mi po le ga w szcze gól no -
œci na:
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· wy dzie le niu geo de zyj nym grun tów, na któ rych usy tuo wa ne s¹ li nie ko le jo we i ich
do ce lo wym wnie sie niu apor tem do PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA,

· wy dzie le niu geo de zyj nym nie ru cho mo œci u¿y t ko wa nych przez Spó ³ki Gru py PKP,
ut wo rzo ne w opar ciu o za pi sy usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r. o ko mer cja li za cji,
re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go „Pol skie Ko le je
Pañ stwo we”, od da niu tym spó ³kom nie ru cho mo œci do od p³at ne go ko rzy sta nia,
a do ce lo wo wnie sie niu apor tem tych nie ru cho mo œci do spó ³ek,

· wy dzie le niu geo de zyj nym nie ru cho mo œci za bu do wa nych bu dyn ka mi mie sz kal ny --
mi i sprze da¿ tych nie ru cho mo œci (bu dyn ków lub lo ka li mie sz kal nych wraz
z udzia ³em w pra wie u¿y t ko wa nia wie czy ste go grun tu) na za sa dach okreœ lo nych
w roz dzia le 7 usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r. o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji
i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go „Pol skie Ko le je Pañ stwo we”,

· po zo sta ³e po wy ¿ ej wy mie nio nych po dzia ³ach geo de zyj nych nie ru cho mo œci nie bê --
d¹ ce li ni¹ ko le jo w¹ i zbê d ne dla sta tu to wej dzia ³al no œci spó ³ek Gru py PKP, prze --
zna czo ne s¹ przez PKP SA do ko mer cyj ne go za go spo da ro wa nia (dzier ¿a wa, na jem)
lub do ob ro tu na ryn ku.

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, i¿ w opar ciu o ewi den cjê grun tów i bu dyn ków
pro wa dzo n¹ oraz ak tua li zo wa n¹ przez sta ro stów dla ob sza ru ca ³e go kra ju, PKP SA dla
w³a s nych po trzeb pro wa dzi ba zê da nych o po sia da nych nie ru cho mo œciach, obe jmu -
j¹ c¹ w szcze gól no œci pe³ n¹ iden ty fi ka cjê ich po ³o ¿e nia, ró w nie¿ w od nie sie niu do ki lo -
me tra cji li nii ko le jo wych, in for ma cji o sta nie pra w nym, usta no wio nych na
nie ru cho mo œciach ogra ni czo nych pra wach rze czo wych, hi po te kach oraz op ³a tach z ty -
tu ³u u¿y t ko wa nia wie czy ste go oraz po dat ku od nie ru cho mo œci, a tak ¿e wi ele in nych
da nych do ty cz¹ cych m.in. prze bie gu pro ce su re gu la cji sta nu pra w ne go jak i opi su nie -
ru cho mo œci. Ba za da nych w za kre sie nie ru cho mo œci i ich sta nów pra w nych jest ak tua -
li zo wa na na bie ¿¹ co w ra mach pro wa dzo ne go w PKP SA pro ce su uw ³a sz czeñ.

In for mu jê, ¿e we d³ug ww. ba zy da nych o nie ru cho mo œciach PKP SA, ak tu al nie
w po sia da niu spó ³ki jest 103,1 tys. dzia ³ek ewi den cyj nych o ³¹ cz nej po wie rzchni
105,3 tys. ha, z któ rych:

· 71,0% po wie rzchni grun tów ma ure gu lo wa ny stan pra w ny (usta lo ne pra wo w³a s --
no œci lub po twier dzo ne ex le ge pra wo wie czy ste go u¿y t ko wa nia grun tów i pra wo
w³a s no œci bu dyn ków, bu dow li i in nych urz¹ dzeñ znaj du j¹ cych siê na tych grun --
tach),

· w od nie sie niu do 22,8% po wie rzchni grun tów z³o ¿o ne s¹ w urzê dach wo je wó dz --
kich wnios ki uw ³a sz cze nio we, ocze ku j¹ ce obe c nie na roz pa trze nie,

· 6,2% po wie rzchni grun tów po zo sta ³o PKP SA do ob jê cia wnios ka mi uw ³a sz cze nio --
wy mi. Wnios ki te s¹ suk ce sy wnie przy go to wy wa ne i sk³a da ne.

Pro ces re gu lo wa nia na rzecz PKP SA sta nu pra w ne go nie ru cho mo œci nie kszta³ tu je
siê ró wno mier nie na ob sza rze ca ³e go kra ju. Naj bar dziej za a wan so wa ny jest na ob sza -

rze wo je wództw: pod las kie go (~100%), za cho dnio po mor skie go (99,8%) i po mor skie go
(93,7%), na to miast naj mniej szy udzia³ po wie rzchni grun tów o ure gu lo wa nym sta nie
pra w nym wy stê pu je na ob sza rze wo je wó dz twa ma ³o pol skie go (40,8%), œl¹s kie go
(49,8%), œwiê to krzys kie go (54,2%) i kujawsko-pomorskiego (55,2%).

Nad mie nie nia wy ma ga fakt, ¿e na wet otrzy ma nie osta te cz nej de cyz ji po twier dza -
j¹ cej uw ³a sz cze nie PKP SA oraz uja wnie nie w ksiê dze wie czy stej na by tych na jej pod -
sta wie praw, nie gwa ran tu je za koñ cze nia pro ce su uw ³a sz cze nia jak ró w nie¿
swo bo dne go ob ro tu uw ³a sz czo n¹ nie ru cho mo œci¹, bo wiem uw ³a sz cze nie pañ stwo wej
oso by pra w nej (tu PKP SA) nie sta no wi nie o dwra cal nych skut ków pra w nych w ro zu -
mie niu art. 156 § 2 kpa, unie mo¿ li wia j¹ cych stwier dze nie nie wa¿ no œci tej de cyz ji.

Do PKP SA kie ro wa ne s¹ wy st¹ pie nia gmin w spra wie dwor ców ko le jo wych, za wie -
ra j¹ ce w zde cy do wa nej wiê k szo œci wnios ki o nie od p³at ne prze ka za nie tych nie ru cho -
mo œci na rzecz sa mo rz¹ dów gmin.

Z in for ma cji prze ka za nych przez Za rz¹d tej ¿e Spó ³ki, PKP SA ot war ta jest na wszel -
kie go ro dza ju ini cja ty wy w za kre sie za go spo da ro wa nia dwor ców i wspó³ pra cê w tym
za kre sie z je dno stka mi sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, je dnak go spo da ru j¹c swoim mie -
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niem, Spó ³ka zob li go wa na jest do prze strze ga nia za pi sów usta wy z dnia 8 wrzeœ nia
2000 r. o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we -
go „Pol skie Ko le je Pañ stwo we” (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948 z póŸ niej szy mi zmia na -
mi). W œwiet le tych uwa run ko wañ PKP SA mo ¿e prze ka zy waæ nie od p³at nie po sia da ne
mie nie na rzecz m.in. sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, je dnak ¿e tyl ko w œciœ le okreœ lo nych
przy pad kach. Zgo d nie bo wiem z art. 39 ust. 4 cy to wa nej wy ¿ ej usta wy prze ka za niu
mo ¿e pod le gaæ je dy nie mie nie zbê d ne w przy pad ku, kie dy je go za go spo da ro wa nie nie
jest mo¿ li we, a wzglê dy eko no mi cz ne nie uza sa dnia j¹  je go utrzy my wa nia.

Prag nê po in for mo waæ, i¿ PKP SA re a li zu je w try bie uz go dnio nym z Gmi na mi lub
przed sta wi cie la mi Skar bu Pañ stwa (sta ro sta mi) prze ka za nie dwor ców ko le jo wych na
rzecz Skar bu Pañ stwa lub Gmin. Ge ne ral nie prze ka za nie nie ru cho mo œci re a li zo wa ne
jest w try bie art. 66 § 1 usta wy z dnia 29 sier pnia 1997 r. – or dy na cja po dat ko wa (tekst
jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.). Spo ra dy cz nie w przy pad ku spe³ nie nia
wa run ków za pi sa nych w art. 39 ust. 4 cy to wa nej wy ¿ ej usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r.
prze ka za nie na stê pu je nie od p³at nie.

Do tych czas na rzecz Skar bu Pañ stwa i sa mo rz¹ dów gmin prze ka za no 20 nie ru cho -
mo œci za bu do wa nych bu dyn ka mi dwor ców ko le jo wych, w tym m.in. Gra je wo, Na mys -
³ów, Œwi dni cê, Re jo wiec Fab ry cz ny, Draw sko Po mor skie, Alek san drów Ku jaw ski
i Lu baw kê.

In n¹ pre fe ro wa n¹ przez PKP SA for m¹ za go spo da ro wa nia dwor ców ko le jo wych jest
od da nie tych nie ru cho mo œci je dno stkom sa mo rz¹ du te ry to rial ne go na pod sta wie
umo wy w d³u go let ni¹ dzier ¿a wê. Umo wa mi ta ki mi do tych czas ob jê to kil ka na œcie nie -
ru cho mo œci w tym m. in. Bê dzin, Gry fi ce, Trze bia tów, I³o wo i Gi ¿yc ko.

Po nad to usta w¹ z dnia 24 paŸ dzier ni ka 2008 r. o zmia nie usta wy o ko mer cja li za cji,
re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go „Pol skie Ko le je Pañ -
stwo we” oraz usta wy o trans por cie ko le jo wym, w usta wie o ko mer cja li za cji zo sta³
wpro wa dzo ny prze pis art. 40 ust. 2 pkt 1, umo¿ li wia j¹ cy PKP SA sprze da¿ ak ty wów
trwa ³ych bez prze pro wa dze nia prze tar gu, w przy pad ku gdy na byw c¹ jest je dno stka sa -
mo rz¹ du te ry to rial ne go lub Skarb Pañ stwa, a przed mio tem zby cia s¹ nie ru cho mo œci
prze zna czo ne na ce le pub li cz ne w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go lub w de -
cyz ji o lo ka li za cji in we sty cji ce lu pub li cz ne go. Do tych czas w kon tak tach z je dno stka mi
sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, zda niem Za rz¹ du PKP SA, roz wi¹ za nia ta kie nie zna laz ³y za -
sto so wa nia.

Nad mie niam, ¿e PKP SA do ko nu je re wi ta li za cji obie k tów dwor co wych ze œrod ków
w³a s nych oraz co raz czê œciej we wspó³ pra cy z gmi na mi, któ re wy ko nu j¹ w tym cza sie
re mon ty in fra struk tu ry oko ³o dwor co wej. Je dnak ¿e ze wzglê du na szczup ³oœæ œrod ków
oraz ogrom ne po trze by, jest to da le ce nie wy star cza j¹ ce.

Z po wa ¿a niem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Mie czy s³a wa Au gu sty na

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê do Pa na z pro ble mem, z ja kim zwró ci li siê do mnie pra co w-

ni cy za k³a du uty li za cyj ne go. Obe c nie w Pol sce pro du ku je siê oko ³o 40 ty siê -
cy t ro cz nie m¹ cz ki miês no -ko stnej ka te go rii I, to jest po wsta ³ej pod czas
unie sz kod li wia nia ubo cz nych pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go za li cza -
nych do ma te ria ³u szcze gól ne go ry zy ka. Obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy, a w szcze -
gól no œci roz po rz¹ dze nie (WE) nr 1774/2002 Par la men tu Eu ro pej skie go
z 3 paŸ dzier ni ka 2002 r. usta na wia j¹ ce prze pi sy sa ni tar ne do ty cz¹ ce pro du k -
tów ubo cz nych po cho dze nia zwie rzê ce go nie przez na czo nych do spo ¿y cia
przez lu dzi, na ka zu j¹ usu wa nie prze two rzo ne go su row ca ka te go rii I po przez
spo pie le nie w spa lar niach lub wspó³ spa lar niach za twier dzo nych zgo d nie
z art. 12 te go roz po rz¹ dze nia.

W ro ku 2007 pan Krzy sztof Za rê ba, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Œro -
do wis ka, w piœ mie z 5 lu te go 2007 r., znak GDO -073/11/07/LT, wy zna czy³
do spa la nia m¹ czek miês no -ko stnych ka te go rii I Elek tro wniê Ja wo rzno i Za -
k³a dy Azo to we w Tar no wie Mo œci cach. Je dno czeœ nie za zna czy³, ¿e spa la ne
mo g¹ byæ wy ³¹ cz nie m¹ cz ki miês no -ko stne ka te go rii I wy pro du ko wa ne
w 2006 r. oraz w pier wszym pó³ ro czu 2007 r. Pro ces spa la nia tych m¹ czek
móg³ byæ pro wa dzo ny do koñ ca 2007 r. We wspo mnia nym piœ mie okreœ lo no
ró w nie¿ iloœæ m¹ cz ki miês no -ko stnej, ja k¹ mo¿ na spa liæ w po szcze gól nych in -
sta la cjach.

Z in for ma cji, ja kie do mnie do tar ³y, wy ni ka, ¿e wy zna czo ne li mi ty s¹ zna cz -
nie mniej sze ni¿ iloœæ m¹ cz ki wy pro du ko wa nej w za k³a dach uty li za cyj -
nych. W cy to wa nym piœ mie wska za no ró w nie¿, ¿e Mi ni ster stwo Œro do wis ka
wy ra ¿a wa run ko wo zgo dê na spa la nie m¹ czek we wspo mnia nych je dno -
stkach na wa run kach, któ re zo sta ³y okreœ lo ne w do tych czas obo wi¹ zu j¹ cych
de cyz jach ad mi ni stra cyj nych. Zgo d nie z in ter pre ta cj¹ mi ni stra œro do wis ka
m¹ cz ki miês no -ko stne za kwa li fi ko wa ne zo sta ³y do odpa dów pal nych z fi zy -
ko che mi cz nej prze rób ki od pa dów i zo sta ³y skla sy fi ko wa ne zgo d nie z ka ta lo -
giem od pa dów pod ko dem 190210. Wo bec te go pod mio ty, któ re pod jê ³y by siê
spo pie la nia m¹ cz ki miês no -ko stnej, mu sz¹ spe³ niæ ry go ry sty cz ne wy ma ga -
nia w za kre sie emi sji do po wie trza at mo sfe ry cz ne go. Do sto so wa nie is t nie -
j¹ cych in sta la cji do wy mo gów okreœ lo nych w dy rek ty wie 2000/76/WE
wi¹ ¿e siê z bar dzo wy so ki mi na k³a da mi in we sty cyj ny mi, co czê sto jest nie o -
p³a cal ne. W zwi¹z ku z tym w³a œci cie le in sta la cji nie s¹ za in te re so wa ni do sto -
so wa niem in sta la cji do tych wy mo gów.

Obe c nie w na szym kra ju nie ma mo¿ li wo œci za go spo da ro wa nia wy pro -
du ko wa nej m¹ cz ki miês no -ko stnej ka te go rii I. Rz¹d na sze go kra ju, za po œre d-
ni ctwem ARiMR, nad zo ru je zbiór kê, trans port oraz unie sz kod li wia nie sztuk
pad ³ych w za k³a dach uty li za cyj nych, przy czym nie za u wa ¿a pro ble mu za go -
spo da ro wa nia m¹ czek miês no -ko stnych ka te go rii I otrzy my wa nych z tych
sztuk. Za k³a dy uty li za cyj ne zmu sza ne s¹ do gro ma dze nia na swoim te re nie
ci¹g le ro s n¹ cych za pa sów m¹ cz ki. Jest ona sk³a do wa na w ró¿ nych wa run -
kach, czê sto pod go ³ym nie bem, po wo du j¹c bez po œre dnie za gro ¿e nie sa ni tar -
no -epi de mio lo gi cz ne. Zgro ma dze nie na te re nie za k³a du wiê k szej ilo œci
m¹ cz ki, ni¿ wy no sz¹ sta ny ma ga zy no we, pro wa dzi do ich za my ka nia, a co
za tym idzie, za k³ad jest zmu szo ny do za prze sta nia przy jmo wa nia sztuk
pad ³ych.

W dniu 9 ma ja 2007 r. g³ó wny le karz we te ry na rii skie ro wa³ do mi ni stra
rol ni ctwa i roz wo ju wsi pis mo w spra wie ko nie cz no œci roz po czê cia roz mów
ma j¹ cych na ce lu okreœ le nie za sad spa la nia m¹ czek miês no -ko stnych
w 2008 r. Do dzi siaj nie pod jê to w tej spra wie ¿a dnych wi¹ ¿¹ cych de cyz ji.
Bran ¿a uty li za cyj na po zo sta wio na zo sta ³a bez po mo cy.

Za k³a dy uty li za cyj ne we w³a s nym za kre sie pró bu j¹ roz wi¹ zaæ pro b lem
za go spo da ro wa nia za le ga j¹ cej m¹ cz ki. Nie któ re za k³a dy pod jê ³y wspó³ pra cê
z przed siê bior ca mi spo za gra nic na sze go kra ju, któ rzy pro wa dz¹ dzia ³al noœæ
w za kre sie za go spo da ro wy wa nia m¹ czek ka te go rii I. Wspó³ pra ca ta wi¹ ¿e
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siê z ogrom ny mi ko sz ta mi, któ re s¹ po no szo ne w zwi¹z ku z trans por tem
m¹ cz ki na zna cz n¹ od le g ³oœæ. W tej sy tua cji dzia ³al noœæ po le ga j¹ ca na unie -
sz kod li wia niu ubo cz nych pro du k tów po cho dze nia zwie rzê ce go szcze gól ne go
ry zy ka jest nie o p³a cal na.

W zwi¹z ku z tym pro ble mem zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z za py ta niem:
w ja ki spo sób Mi ni ster stwo Œro do wis ka chce roz wi¹ zaæ pro b lem za go spo da ro -
wa nia za le ga j¹ cej m¹ cz ki miês no -ko stnej ka te go rii I?

Bê dê zo bo wi¹ za ny za szcze gó ³o we in for ma cje od no sz¹ ce siê do po ru szo -
nej w oœ wiad cze niu spra wy.

Z wy ra za mi sza cun ku
Mie czy s³aw Au gu styn

Od po wiedŸ

War sza wa, 12 mar ca 2009 r.

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

Na wi¹ zu j¹c do pis ma z dnia 11 lu te go 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1308/09,
prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie se na to ra Mie czy s³a wa Au gu sty na, z³o ¿o ne pod czas
26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r., do ty cz¹ ce pro ble mu za go spo da ro -
wa nia za le ga j¹ cej m¹ cz ki miêsno-kostnej, up rzej mie in for mu jê.

Zgo d nie z in for ma cja mi po sia da ny mi przez re sort œro do wis ka, m¹ cz ki miêsno-kostne
w 2008 r. by ³y wy twa rza ne w 37 pod mio tach, na te re nie 13 wo je wództw. Wy two rzo no
na stê pu j¹ ce ilo œci m¹ czek miêsno-kostnych:

ka te go rii I – 44 653,99 Mg,
ka te go rii II – 66 759,56 Mg,
ka te go rii III – 103 566,01 Mg.
33 301,18 Mg m¹ czek ka te go rii I wy two rzo nych w 2008 r. zo sta ³o wy wie zio ne do ce -

men to wni na te re nie Czech, S³o wa cji i Nie miec, 8 807 Mg zo sta ³o za go spo da ro wa nych
w in sta la cjach w Pol sce. Po zo sta ³a iloœæ tj. ok. 2 500 Mg zo sta ³a zma ga zy no wa na.

Od pad ka te go rii I po wsta wa³ u 10 pod mio tów, zlo ka li zo wa nych na te re nie 8 wo je -
wództw: kujawsko-pomorskiego, lu bel skie go, lu bus kie go, ma ³o pol skie go, ma zo wiec -
kie go, pod las kie go, pod kar pac kie go i wiel ko pol skie go. Pro ble my z za go spo da ro wa niem 
m¹ czek miêsno-kostnych ka te go rii I zg³o si ³y wo je wó dz kim in spek to ra tom ochro ny œro -
do wis ka 4 wo je wó dz twa: ma zo wiec kie, pod kar pac kie, pod las kie oraz wiel ko pol skie.

Kra jo we in sta la cje za go spo da ro wu j¹ ce m¹ cz ki miêsno-kostne znaj du j¹ siê na te re -
nie trzech wo je wództw: kujawsko-pomorskiego, lu bel skie go i œl¹s kie go. Po ni ¿ej przed -
sta wiam wy kaz przed mio to wych in sta la cji:

wo je wó dz two kujawsko-pomorskie

· „STRU GA” SA w Je zuic kiej Stru dze 3, 88-111 Ro je wo 2, pod miot po sia da 2 in sta --
la cje:

o in sta la cja do unie sz kod li wia nia od pa dów – in nych ni¿ nie bez pie cz ne o zdol no œci
prze twa rza nia po nad 50 Mg/do bê (kat. I), zwa na in sta la cj¹ do ter mi cz ne go
unie sz kod li wia nia od pa dów or ga ni cz nych po cho dze nia zwie rzê ce go z ter mi cz --
nym do pa la niem œcie ków oraz ga zów z³o won nych od paŸ dzier ni ka 2008 r. w roz --
ru chu te chno lo gi cz nym, zdol noœæ prze ro bo wa ³¹ cz na 21 010 Mg/rok,

o „sta ra” in sta la cja do unie sz kod li wia nia od pa dów in nych ni¿ nie bez pie cz ne
o zdol no œci prze twa rza nia po ni ¿ej 50 Mg/do bê (kat. I), po sia da j¹ ca zdol noœæ
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prze ro bo w¹: 18 067,55 Mg/rok; je dnak zgo d nie z pi sem po sia da ne go przez Za --
k³ad po zwo le nia zin te gro wa ne go z dnia 29.10.2008 r. in sta la cja jest prze zna --
czo na do lik wi da cji ja ko spa lar nia od pa dów wios n¹ 2009 r. i zo sta nie przy --
sto so wa na do spa la nia pier wot ne go pa li wa, ja kim by³ wê giel.

· PPH „HET MAN” Za k³ad Uty li za cyj ny w Ol szów ce – in sta la cja do ter mi cz ne go
unie sz kod li wia nia od pa dów zwie rzê cych (kat. III), po sia da j¹ ca zdol noœæ prze ro --
bo w¹: 42 840 Mg/rok,

· Przed siê bior stwo Pro duk cyj ne „PO LU TIL” B. Bu dek, K. Kwiat kow ski Spó ³ka ja w- 
na, Ostro wi te – in sta la cja do ter mi cz ne go unie sz kod li wia nia od pa dów po u bo jo --
wych (kat. III), po sia da j¹ ca zdol noœæ prze ro bo w¹: 5 500 Mg/rok.

wo je wó dz two lu bel skie

· Ce men to wnia „Re jo wiec” SA w Re jow cu Fab ry cz nym – 10 000 Mg/rok (kat. III),

· Ce mex Pol ska Sp. z o.o. Za k³ad Ce men to wnia Che³m w Che³ mie – 30 000 Mg/rok 
(kat. III).

wo je wó dz two œl¹s kie

· SAR PI D¹b ro wa Gór ni cza Sp. z o.o. – moc prze ro bo wa 2000 Mg/rok od pa dów
o ko dzie 02 02 81 oraz 5000 Mg/rok od pa dów o ko dzie 19 02 10, (kat. I, II i III).

Za tem, od wios ny 2009 r. na te re nie Pol ski fun kcjo no waæ bê d¹ dwie in sta la cje do
ter mi cz ne go prze kszta³ ca nia m¹ cz ki miêsno-kostnej ka te go rii I: o wy daj no œci
21 000 Mg/rok (Stru ga SA) oraz 7 000 Mg/rok (SAR PI Sp. z o.o.). W 2008 r. w kra jo -
wych in sta la cjach za go spo da ro wa nych zo sta ³o 8 807,14 Mg m¹ czek kat. I.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ze m¹ cz ki miêsno-kostne mo g¹ byæ unie sz kod li wia ne wy ³¹ cz nie
w in sta la cjach spe³ nia j¹ cych wy mo gi okreœ lo ne prze pi sa mi z za kre su ochro ny œro do -
wis ka, w tym m.in. wy mo gi roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 20 gru dnia
2005 r. w spra wie stan dar dów emi syj nych z in sta la cji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181, z póŸn. 
zm.) i po sia da j¹ cych zgo dê Po wia to we go Le ka rza We te ry na rii, wy da n¹ na po sta wie roz -
po rz¹ dze nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 1774/2002 z dnia 3 paŸ dzier ni ka
2002 r. usta na wia j¹ ce go prze pi sy sa ni tar ne do ty cz¹ ce pro du k tów ubo cz nych po cho -
dze nia zwie rzê ce go nie przeznaczo nych do spo ¿y cia przez lu dzi (Dz. U. L 273
z 10.10.2002 r. str. 1) oraz usta wy z dnia 11 mar ca 2004 r. o ochro nie zdro wia zwie rz¹t
oraz zwal cza nia cho rób za kaŸ nych zwie rz¹t (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z póŸn. zm.). Do sto -
so wa nie in sta la cji do po wy ¿ szych wy mo gów jest obo wi¹z kiem przed siê bior cy pro wa -
dz¹ ce go da n¹ in sta la cjê.

Na le ¿y ró w nie¿ do daæ, ze zgo d nie z § 16 ust. 3 po wy ¿ ej po wo ³a ne go roz po rz¹ dze nia
Mi ni stra Œro do wis ka w spra wie stan dar dów emi syj nych z in sta la cji, je ¿e li w in sta la cji
je dno czeœ nie wraz z pa li wa mi s¹ spa la ne od pa dy in ne ni¿ nie bez pie cz ne w ilo œci nie
wiê k szej ni¿ 1% ma sy tych pa liw, to in sta la cje te nie mu sz¹ spe³ niaæ wy mo gów jak dla
in sta la cji spa la nia i wspó³ spa la nia od pa dów, lecz ma j¹ do nich za sto so wa nie prze pi sy
roz dzia ³u 2 ww. roz po rz¹ dze nia, do ty cz¹ ce go in sta la cji spa la nia pa liw.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e od no sz¹c siê do trud nej sy tua cji w za kre sie mo¿ li wo œci za -
go spo da ro wa nia m¹ czek miêsno-kostnych po wsta ³ych z prze twa rza nia od pa dów po u -
bo jo wych, zwró ci ³em siê do elek tro wni i ce men to wni z pro œb¹ o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci
wspó³ spa la nia przed mio to wych m¹ czek w po sia da nych in sta la cjach. W od po wie dzi za -
in te re so wa nie wspó³ spa la niem m¹ czek miêsno-kostnych w swo jej in sta la cji wy ka za ³a
ce men to wnia La far ge Ce ment SA, któ ra w lip cu ubieg ³e go ro ku pod jê ³a dzia ³a nia zmie -
rza j¹ ce do do sto so wa nia pro wa dzo nej in sta la cji do wy mo gów okreœ lo nych prze pi sa mi
sanitarno-weterynaryjnymi.

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, i¿ na pod sta wie roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni -
strów z dnia 26 kwiet nia 2007 r. w spra wie szcze gó ³o we go za kre su i kie run ków dzia ³añ 
Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa oraz spo so bów ich re a li za cji (Dz. U.
Nr 77, poz. 514 z póŸn. zm.) do ko ny wa ne s¹ do p³a ty dla przed siê biorstw za jmu j¹ cych
siê zbio rem, trans por tem i unie sz kod li wia niem pad ³ych zwie rz¹t go spo dar skich z ga -
tun ku byd ³o, ow ce, ko zy, œwi nie i ko nie. Przed mio to we do p³a ty do ty cz¹ oko ³o 10%
z ogól nej pu li pro du k tów ubo cz nych po cho dze nia zwie rzê ce go i ma j¹ na ce lu za pe wnie -
nie w³a œci wej ochro ny zdro wia lu dzi i zwie rz¹t oraz œro do wis ka.
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Pod su mo wu j¹c, na le ¿y stwier dziæ, ze wy daj noœæ in sta la cji, któ re bê d¹ fun kcjo no -
wa ³y w kra ju od wios ny br. jest wy ¿ sza ni¿ iloœæ m¹ czek kat. I za go spo da ro wa nych
w kra ju w ro ku ubieg ³ym. W 2008 r. pro b lem zwi¹ za ny z unie sz kod li wia niem m¹ czek
miêsno-kostnych ka te go rii I w zna cz nej czê œci zo sta³ roz wi¹ za ny i w zwi¹z ku z tym zna -
cz¹ co zma la ³o ry zy ko po wsta nia za gro ¿e nia sanitarno-epidemiologicznego.

Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ w pro jek cie usta wy o zmia nie usta wy o od pa dach oraz
nie któ rych in nych ustaw, prze wi du je siê wy ³¹ cze nie spod prze pi sów ww. usta wy zw³ok
zwie rz¹t, w za kre sie ure gu lo wa nym prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy 1774/2002 z dnia 3 paŸ dzier ni ka 2002 r., usta na wia j¹ ce go prze pi sy sa -
ni tar ne do ty cz¹ ce pro du k tów ubo cz nych po cho dze nia zwie rzê ce go do spo ¿y cia przez
lu dzi (Dz. U. L 273 z 10.10.2002 r., str. 1).

*

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Ber nard B³a sz czyk
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Roz po rz¹ dze nie mi ni stra œro do wis ka z 24 lip ca 2006 r. sta wia wy mo gi, ¿e -

by wo dy opa do we i roz to po we z dróg i wpro wa dza ne do wód lub zie mi za po -
œre dni ctwem szczel nych sy s te mów ka na li za cyj nych nie za wie ra ³y sub stan cji
za nie czy sz cza j¹ cych w ilo œciach prze kra cza j¹ cych 100 mg/l za wie sin ogól nych
oraz 15 mg/l wê glo wo do rów ro po po dob nych. W wy pad ku prze kro cze nia tych
ilo œci za nie czy sz czeñ na le ¿y sto so waæ urz¹ dze nia pod czy sz cza j¹ ce w po sta ci
osa dni ków lub se pa ra to rów sub stan cji ro po po dob nych. Bio r¹c pod uwa gê, ¿e
na tê ¿e nie ru chu na dro gach kra jo wych jest wy ¿ sze ni¿ na dro gach wo je wó dz -
kich i po zo sta ³ych, me to da, we d³ug któ rej w prze wa ¿a j¹ cej li cz bie przy pad ków
nie ma po trze by wy ko ny wa nia urz¹ dzeñ oczy sz cza j¹ cych przy dro gach kra jo -
wych, po win na mieæ tak ¿e za sto so wa nie do dróg o ni¿ szej ka te go rii.

Dla te go pro po nu jê na da nie „Wy ty cz nym pro gno zo wa nia stê ¿e nia za wie -
sin ogól nych i wê glo wo do rów ro po po dob nych w nie czy sto œciach p³yn nych
z dróg kra jo wych” ran gi roz po rz¹ dze nia obe jmu j¹ ce go wszy s t kie dro gi pub li cz -
ne. Jest to wska za ne ró w nie¿ w ce lu uje dno li ce nia po stê po wañ i stan dar dów
w przy pad ku dróg kra jo wych i wo je wó dz kich w zwi¹z ku z pla na mi prze ka -
za nia za rz¹ dom dróg wo je wó dz kich w utrzy ma nie dróg kra jo wych.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Sta ni s³aw Bi szty ga

Stanowisko

War sza wa, 25 lu te go 2009 r.

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

W zwi¹z ku z prze ka za nym przy piœ mie: BPS/DSK-042-1310/09 oœ wiad cze niem se -
na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi, z³o ¿o nym pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu -
te go 2009 r., do ty cz¹ cym pro ble ma ty ki od pro wa dza nia wód opa do wych z dróg,
up rzej mie pro szê o pro lon ga tê ter mi nu prze s³a nia od po wie dzi do dnia 23 mar ca br.

Je d nym z po stu la tów za war tych w tym oœ wiad cze niu jest na da nie „Wy ty cz nym
pro gno zo wa nia stê ¿e nia za wie sin ogól nych i wê glo wo do rów ro po po cho dnych w œcie -
kach z dróg kra jo wych” ran gi roz po rz¹ dze nia obe jmu j¹ ce go wszy s t kie dro gi pub li cz ne.
Do ku ment ten zo sta³ wpro wa dzo ny do za sto so wa nia za rz¹ dze niem nr 29 Ge ne ral ne go
Dy rek to ra Dróg Pub li cz nych i Au to strad z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2006 r. W zwi¹z ku
z tym, ¿e za kres przed mio to wej pro ble ma ty ki po zo sta je w kom pe ten cji re sor tu in fra -
struk tu ry, za is t nia ³a ko nie cz noœæ uzy s ka nia sta no wis ka Mi ni stra In fra struk tu ry od -
noœ nie wnios ku se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi.

MI NI STER ŒRO DO WIS KA
Ma ciej No wic ki
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Od po wiedŸ

War sza wa, 24 mar ca 2009 r.

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

Od po wia da j¹c na prze ka za ne przy piœ mie z dnia 11 lu te go 2009 r., znak:
BPS/DSK-043-1310/09 oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi, z³o ¿o ne pod czas
26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r., do ty cz¹ ce pro ble ma ty ki od pro wa -
dza nia wód opa do wych z dróg, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.

Pro ble ma ty ka po ru szo na w ni niej szym oœ wiad cze niu do ty ka ob sza ru dwóch ró¿ -
nych p³a sz czyzn me ry to ry cz nych, po œród któ rych tyl ko je d na znaj du je siê we w³a œci -
wo œci Mi ni stra Œro do wis ka. S¹ to re gu la cje pra w ne zwi¹ za ne z ochro n¹ œro do wis ka
oraz wy mo ga mi ja ko œcio wy mi dla wód opa do wych wpro wa dza nych do wód lub do zie -
mi, któ re s¹ za war te w usta wie z dnia 18 lip ca 2001 r. Pra wo wo dne (t.j. Dz. U. z 2005 r. 
Nr 239, poz. 2019, z póŸn. zm.) oraz w wy ko naw czym do niej roz po rz¹ dze niu Mi ni stra
Œro do wis ka z dnia 24 lip ca 2006 r. w spra wie wa run ków, ja kie na le ¿y spe³ niæ przy
wpro wa dza niu œcie ków do wód lub do zie mi, oraz w spra wie sub stan cji szcze gól nie
szkod li wych dla œro do wis ka wo dne go (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984, ze zm. Dz. U.
z 2009 r. Nr 27, poz. 169). W myœl de fi ni cji za war tej w art. 9 ust. 1 pkt 14c Pra wa wo d-
ne go, œcie ka mi s¹ wo dy opa do we lub roz to po we, ujê te w ot war te lub za mkniê te sy s te -
my ka na li za cyj ne, po cho dz¹ ce z po wie rzchni za nie czy sz czo nych o trwa ³ej na wie rzchni, 
w tym m.in. z te re nów prze mys ³o wych, baz trans por to wych oraz dróg i par kin gów. Zgo d -
nie z art. 37 pkt 2 po wo ³a nej usta wy, wpro wa dza nie œcie ków do wód lub do zie mi, wy -
kra cza j¹ ce po za po wsze chne lub zwyk ³e, jest za li cza ne do szcze gól ne go ko rzy sta nia
z wód, któ re wi¹ ¿e siê z obo wi¹z kiem uzy s ka nia po zwo le nia wo dnop ra wne go okreœ lo -
ne go w art. 122 ust. 1 pkt 1 tej usta wy. Pod miot sta ra j¹ cy siê o wy da nie przed mio to we -
go po zwo le nia jest zo bo wi¹ za ny wy st¹ piæ z wnios kiem do od po wie d nie go or ga nu
do ³¹ cza j¹c do nie go m.in. ope rat wo dnop ra wny. W do ku men cie ta kim po win ny zo staæ
prze a na li zo wa ne wszy s t kie aspek ty zwi¹ za ne z za kre sem za mie rzo ne go ko rzy sta nia
z wód, w tym tak ¿e pro gno zo wa ne na tê ¿e nie ru chu po jaz dów spa li no wych na da nej
tra sie, któ ra bê dzie de ter mi no wa ³a ja koœæ œcie ków opa do wych, ja kie bê d¹ zbie ra ne
z po wie rzchni dro gi i wpro wa dza ne do œro do wis ka. Kwe stia ewen tual ne go wy po sa ¿e nia 
pro jek to wa nej in fra struk tu ry dro go wej w urz¹ dze nia oczy sz cza j¹ ce œcie ki do po zio mu
wy zna czo ne go przez obo wi¹ zu j¹ ce nor my ja ko œcio we, po win na zo staæ prze s¹ dzo na ju¿
na eta pie ope ra tu wo dnop ra wne go, przy uw zglê dnie niu ww. czyn ni ków, jak te¿ in nych
lo kal nych uwa run ko wañ œro do wis ko wych wy stê pu j¹ cych w re jo nie pro jek to wa nej in -
fra struk tu ry dro go wej, w tym m.in. hyd ro gra fi cz nych oraz hyd ro geo lo gi cz nych.
W zwi¹z ku z tym, wy ko nu j¹ cy ta kie op ra co wa nie po wi nien po sia daæ od po wie d nie za ple -
cze me ry to ry cz ne oraz dys po no waæ w³a œci wy mi me to dy ka mi do wy li cza nia wiel ko œ ci po -
ten cjal nych za nie czy sz czeñ z po wie rzchni da nej dro gi oraz pro jek to wa nia ewen tual nych
urz¹ dzeñ do oczy sz cza nia wód opa do wych zbie ra nych z ww. in fra struk tu ry. Do prze pro -
wa dza nia ta kich wy li czeñ nie ma j¹ bez po œre dnie go za sto so wa nia prze pi sy po wo ³a ne go
na wstê pie roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 24 lip ca 2006 r. W roz po rz¹ dze -
niu tym s¹ bo wiem je dy nie okreœ lo ne do zwo lo ne nor ma ty wy ja ko œcio we dla dwóch naj -
bar dziej cha rak te ry sty cz nych wskaŸ ni ków za nie czy sz czeñ w sy tua cji wpro wa dza nia do
wód lub do zie mi wód opa do wych zbie ra nych wy ³¹ cz nie z po wie rzchni dróg o wiê k szym
na tê ¿e niu ru chu, tj. ka te go rii kra jo wej, wo je wó dz kiej i po wia to wej kla sy G. Oz na cza to,
¿e w przy pad ku wód opa do wych po cho dz¹ cych z sy s te mów zbior czych z po zo sta ³ych
dróg nie ma ta kich wy ma gañ ja ko œcio wych. Po da ne w tej re gu la cji nor ma ty wy 100 mg/l
dla za wie sin ogól nych i 15mg/l dla wê glo wo do rów ro po po cho dnych od no sz¹ siê do ilo -
œci, ja ka po wsta je z opa dów o na tê ¿e niu co naj mniej 15 1 na se kun dê na 1 ha. War toœæ
tê usta lo no na pod sta wie ba dañ na u ko wych do wo dz¹ cych, i¿ wów czas ww. wo dy nie bê -
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d¹ wy wie ra ³y bez po œre dnie go wp³y wu na ja koœæ wód po wie rzchnio wych oraz pod ziem -
nych i jest ona za le ca na tak ¿e w nie któ rych kra jach na szej stre fy kli ma ty cz nej.

Re a su mu j¹c, oma wia ne prze pi sy nie na rzu ca j¹ ¿a dne go ob li ga to ryj ne go na ka zu
in sta lo wa nia urz¹ dzeñ oczy sz cza j¹ cych, jak te¿ nie ma j¹ bez po œre dnie go wp³y wu na
sto so wa ne me to dy ki do wy li cza nia pro gno zo wa nych wiel ko œ ci za nie czy sz czeñ od p³y -
wa j¹ cych z pro jek to wa nej in fra struk tu ry dro go wej. Ich ce lem jest je dy nie za ka za nie
wpro wa dza nia do œro do wis ka pe w nych sub stan cji znaj du j¹ cych siê w tych wo dach,
w ilo œciach i sy tua cjach od bie ga j¹ cych od pra w n ie do pu sz czal nych.

Od noœ nie pro po zy cji se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi dot. na da nia „Wy ty cz nym pro -
gno zo wa nia stê ¿e nia za wie sin ogól nych i wê glo wo do rów ro po po cho dnych w œcie kach
z dróg kra jo wych” ran gi roz po rz¹ dze nia obe jmu j¹ ce go wszy s t kie dro gi pub li cz ne, wy -
po wie dzia³ siê Mi n i s ter In fra struk tu ry, ja ko nad zo ru j¹ cy re sort, w struk tu rach któ re go 
znaj du je siê GDDKiA. Z prze ka za ne go mi sta no wis ka z dnia 13 mar ca 2009 r., znak:
TA4AN-0701/812 /09 wy ni ka, ¿e Ge ne ral ny Dy rek tor Dróg Kra jo wych i Au to strad za -
rz¹ dze niem nr 29 z dnia 30 paŸ dzier ni ka 2006 r. w spra wie wpro wa dze nia me to dy ki
pro gno zo wa nia za nie czy sz czeñ w œcie kach dro go wych do sto so wa nia przy op ra co wy -
wa niu do ku men ta cji na zle ce nie Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad wpro -
wa dzi³ „Wy ty cz ne pro gno zo wa nia stê ¿e nia za wie sin ogól nych i wê glo wo do rów ro po po -
cho dnych w œcie kach z dróg kra jo wych”. Usta lo ne w przed mio to wym ak cie we wnê trz-
 nym wy ty cz ne s¹ do sto so wa ne do po trzeb Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Krajowych
i Au to strad (GDDKiA), g³ó wnie w ce lu pro gno zo wa nia wiel ko œ ci za nie czy sz czeñ w wo -
dach sp³y wa j¹ cych z dróg. Zo sta ³y one op ra co wa ne na pod sta wie wy ni ków ba dañ stê ¿e -
nia za wie sin ogól nych i wê glo wo do rów ro po po cho dnych, prze pro wa dzo nych w la tach
2005–2006 na dro gach o okreœ lo nych pa ra me trach, tj. dro gach kra jo wych po ³o ¿o nych
na ob sza rach za miej skich, dla prze kro jów dróg je dno jez dnio wych dwu pa so wych oraz
dwu jez dnio wych dwu pa so wych, z sze ro ki mi po bo cza mi bi tu mi cz ny mi, przy spe³ nie niu
do dat ko we go wa run ku na tê ¿e nia ru chu nie prze kra cza j¹ ce go 17 tys. po jaz dów na do bê.

Mi n i s ter In fra struk tu ry, po prze a na li zo wa niu po wy ¿ szych kwe stii, nie wi dzi za sa d-
no œci ure gu lo wa nia przed mio to wych Wy ty cz nych ja ko ak tu pra wa po wsze chnie obo -
wi¹ zu j¹ ce go, tj. roz po rz¹ dze nia. W je go oce nie, po do b ne wy ty cz ne mo g¹ zo staæ op ra co -
wa ne ró w nie¿ przez in ne ni¿ GDDKiA za rz¹ dy dróg. GDDKiA mo ¿e w ta kim przy pad ku
udo stêp niæ wy ni ki w³a s nych ba dañ w tym za kre sie.

W kon tek œ cie oma wia nej pro ble ma ty ki Mi n i s ter In fra struk tu ry je dno czeœ nie zwra -
ca uwa gê na in ny aspekt, a mia no wi cie na po trze bê prze pro wa dze nia przez Pol ski Ko -
mi tet Nor ma li za cyj ny ak tua li za cji obo wi¹ zu j¹ cej obe c nie pol skiej nor my do ty cz¹ cej
wy ma gañ te chni cz nych i eko lo gi cz nych pro jek to wa nia, bu do wy i utrzy ma nia urz¹ dzeñ 
sy s te mu od wa dnia nia dróg na te re nach nie za bu do wa nych i za bu do wa nych
PN-S-02204:1997, we d³ug któ rej pro gno zu je siê wiel ko œ ci za nie czy sz czeñ w za kre sie
za wie sin ogól nych i wê glo wo do rów ro po po cho dnych. Je go zda niem, nor ma ta nie
uw zglê dnia bo wiem ak tu al nych wy ni ków po mia rów tych za nie czy sz czeñ.

Pod su mo wu j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia, uwa ¿am, ¿e nad zo ro wa ny prze ze mnie sy s -
tem pra w ny obe jmu j¹ cy kwe stie ochro ny œro do wis ka oraz wy ma ga nia ja ko œcio we
dot. wód opa do wych od pro wa dza nych w spo sób zor ga ni zo wa ny z po wie rzchni dróg nie
ma wp³y wu na me to do lo giê pro gno zo wa nia stê ¿e nia za nie czy sz czeñ dla pla no wa nych
przed siêw ziêæ dro go wych.

W moim od czu ciu, przed sta wio na w ni niej szej in ter pe la cji pro ble ma ty ka, jak s³u sz- 
nie za syg na li zo wa³ Mi n i s ter In fra struk tu ry, wy ma ga ra czej ewen tual nych dzia ³añ le -
gis la cyj nych ma j¹ cych na ce lu op ra co wa nie no wych norm bran ¿o wych zwi¹ za nych
z wa run ka mi te chni cz ny mi wy ko na nia i od bio ru wód opa do wych z dróg. Po nie wa¿ obo -
wi¹ zu j¹ ca w tym za kre sie nor ma: PN-S-02204:1997 od no si siê do nie ak tu al nych ju¿
nor ma ty wów ja ko œcio wych dla wód opa do wych wpro wa dza nych do œro do wis ka, za pro -
po nu jê Mi ni stro wi In fra struk tu ry wspól ne wy st¹ pie nie do Pre ze sa Pol skie go Ko mi te tu
Nor ma li za cyj ne go w spra wie pod jê cia sto so w nych dzia ³añ le gis la cyj nych.

MI NI STER ŒRO DO WIS KA
Ma ciej No wic ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Bio r¹c pod uwa gê syg na ³y p³y n¹ ce za ró wno od sa mo rz¹ dów, jak i or ga -

ni za cji przed siê bior ców, pro po nu jê wpro wa dze nie prze pi su o ko nie cz no œci
po twier dze nia przy jê cia zg³o sze nia ro bót bu dow la nych de cyz j¹ ad mi ni stra -
cyj n¹ za miast obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce go bra ku sprze ci wu co do zg³o szo nych
ro bót bu dow la nych. De cyz jê ta k¹ mo¿ na by ³o by po prze dziæ po stê po wa niem
w spra wie oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko. Ta k¹ de cyz jê pro po nu jê
w miej sce obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce go za pi su art. 30 ust. 5: „…Do wy ko ny wa nia
ro bót bu dow la nych mo¿ na przy st¹ piæ, je ¿e li w ter mi nie 30 dni od dnia do rê -
cze nia zg³o sze nia w³a œci wy or gan nie wnie sie, w dro dze de cyz ji, sprze ci wu
i nie póŸ niej ni¿ po up ³y wie 2 lat od okreœ lo ne go w zg³o sze niu ter mi nu ich roz -
po czê cia”.

Stan dróg jest uza le¿ nio ny w g³ó wnej mie rze od ogra ni czo nych œrod ków
fi nan so wych, ja kie ich ad mi ni stra to rzy mo g¹ prze zna czaæ na mo der ni za cjê
dróg. Przy pom nieæ na le ¿y, ¿e dro gi sa mo rz¹ do we s¹ fi nan so wa ne tyl ko z do -
cho dów w³a s nych je dno stek sa mo rz¹ do wych.

Sa mo rz¹ dy pod jê ³y wy si ³ek po pra wy sta nu sie ci dróg, w tym wo je wó dz -
kich, upa tru j¹c szan sy na do fi nan so wa nie przed siêw ziê cia z Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go (RPO). Wy ty cz ne z dnia 3 czer wca 2008 r. w za kre sie 
po stê po wa nia w spra wie oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko dla przed -
siêw ziêæ wspó³ fi nan so wa nych z kra jo wych lub re gio nal nych pro gra mów ope -
ra cyj nych wy da ne przez mi ni stra roz wo ju re gio nal ne go po sta wi ³y
sa mo rz¹ dy w nie zwyk le trud nej sy tua cji. Czêœæ za dañ za pla no wa nych do
zg³o sze nia w RPO by ³a ju¿ w trak cie re a li za cji.

Bio r¹c pod uwa gê tak ¿e po wy ¿ sze ar gu men ty, wno szê jak na wstê pie.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
Sta ni s³aw Bi szty ga

Od po wiedŸ

War sza wa, 10.03.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na wy st¹ pie nie Pa na Se na to ra Sta ni s³a wa Bi szty gi z³o ¿o ne na 26.

po sie dze niu Se na tu w dniu 5 lu te go 2009 r. oraz prze ka za ne przy piœ mie znak:
BPS/DSK-043-1309/09 z dnia 11 lu te go 2009 r. w spra wie wpro wa dze nia do usta wy –
Pra wo bu dow la ne z dnia 7 lip ca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.)
prze pi su na ka zu j¹ ce go wy da nie de cyz ji po twier dza j¹ cej przy jê cia zg³o sze nia ro bót bu -
dow la nych za miast obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce go prze pi su art. 30 ust. 5, up rzej mie in for -
mu jê i wy jaœ niam.

W Mi ni ster stwie In fra struk tu ry trwa j¹ pra ce nad zmia n¹ obe c nych prze pi sów pra -
wa in we sty cyj ne go. W pro jek cie zmian do usta wy Pra wo bu dow la ne wpro wa dza siê
m.in. lik wi da cjê po zwo leñ na bu do wê na rzecz re je stra cji za mie rzo nej in we sty cji do ko -
ny wa nej przez w³a œci wy or gan na pod sta wie z³o ¿o ne go wnios ku, bez ko nie cz no œci uzy -
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s ka nia de cyz ji ad mi ni stra cyj nych. Je dnak ¿e, wy j¹t kiem od tej ogól nej re gu ³y, jest
wy móg uzy s ka nia de cyz ji w przy pad kach okreœ lo nych w usta wie. Zgo d nie bo wiem
z art. 28 ust. 4, dla in we sty cji mo g¹ cych zna cz¹ co lub po ten cjal nie zna cz¹ co od dzia ³y -
waæ na œro do wis ko oraz dla któ rych is t nie je obo wi¹ zek prze pro wa dze nia oce ny od dzia -
³y wa nia na ob szar Na tu ra 2000, re je stra cja za mie rzo nej in we sty cji bê dzie koñ czy ³a siê
de cyz j¹ ad mi ni stra cyj n¹. Co wiê cej, ró w nie¿ dla do ko na nia re mon tu is t nie j¹ cych obie k -
tów bu dow la nych, któ ry obe jmo waæ bê dzie wy mia nê ele men tów kon struk cyj nych lub
po wo du j¹ cych zmia nê wa run ków u¿y t ko wa nia obie k tu, w tym bez pie czeñ stwa po ¿a ro -
we go lub re mon tu obie k tów na le ¿¹ cych do gru py przed siêw ziêæ mo g¹ cych od dzia ³y waæ 
na œro do wis ko nie zbê d nym bê dzie do ko na nie re je stra cji za mie rzo nej in we sty cji a za -
tem wy da nie de cyz ji ad mi ni stra cyj nej (art. 29 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 4).

Wy da je siê za tem, ¿e do ko ny wa nie re mon tu dróg mie œciæ siê bê dzie w za kre sie dys -
po zy cji wska za nych ar ty ku ³ów i dla te go nie ma po trze by wpro wa dze nia do usta wy
prze pi su na ka zu j¹ ce go wy da nie de cyz ji po twier dza j¹ cej przy jê cia zg³o sze nia ro bót bu -
dow la nych za miast obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce go prze pi su art. 30 ust. 5. Za pro po no wa na
przez Pa na Se na to ra zmia na, jak kol wiek w od nie sie niu do re a li za cji in we sty cji dro go -
wych wy da je siê byæ na grun cie obe c nej sy tua cji ko rzy stna, to je dnak w od nie sie niu do
po zo sta ³ych in we sty cji zbê d na. Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e wpro wa dze nie dwóch od -
mien nych pro ce dur, z któ rych je d na wy ma ga uzy s ka nia de cyz ji o po zwo le niu na bu do -
wê a dru ga je dy nie zg³o sze nia ro bót bu dow la nych jest uza sa dnio na za ró wno
cha rak te rem jak te¿ ewen tual ny mi kon sek wen cja mi pod jê cia kon kret nych dzia ³añ in -
we sty cyj nych.

Wy ra ¿am g³ê bo k¹ na dzie jê, ¿e pro jekt usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo bu dow la ne 
za k³a da j¹ cy prze wi dzia ne po wy ¿ ej zmia ny, uzy s ka po zy ty wn¹ opi niê osób za in te re so -
wa nych oraz ko rzy stnie wp³y nie na dzia ³al noœæ przed siê biorstw bu dow la nych, a tym
sa mym przy czy ni siê do po pra wy sta nu dróg przy zwiê k szo nej mo¿ li wo œci ubie ga nia
siê o do fi nan so wa nie pla no wa nych w tym za kre sie in we sty cji ze œrod ków unij nych.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ol gierd Dzie koñ ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Za wsze by ³em prze ko na ny, ¿e Mi ni ster stwo Œro do wis ka po win no staæ na 

stra ¿y ochro ny œro do wis ka. Na swoich stro nach in ter ne to wych naj wiê cej pi -
sze cie o kli ma cie, na tu rze, mi sji urzê du, geo lo gii. W osta t nich mie si¹ cach po -
ja wi ³y siê in for ma cje, i¿ na te re nie gmi ny Zgierz ma po wstaæ od kryw ko wa
ko pal nia wêg la bru nat ne go. O tê in we sty cjê sta ra siê Ko pal nia Wêg la Bru nat -
ne go „Ada mów”, któ ra za bie ga w mi ni ster stwie o kon ce sjê na roz poz na nie te -
go z³o ¿a. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e ko pal nia ta mia ³a by po wstaæ na te re nach,
gdzie is t nie je mo¿ li woœæ ut wo rze nia uz dro wis ka, gdy¿ op rócz wêg la od kry to
tam bo ga te z³o ¿a so lan ki, bo ro wi ny, a tak ¿e go r¹ ce Ÿród ³a geo ter mal ne o tem -
pe ra tu rze 110 stop ni, prze wy¿ sza j¹ ce war to œci¹ ter my w Unie jo wie – zna ne
w ca ³ej Pol sce.

W zwi¹z ku z  tymi pla na mi ja ko par la men ta rzy sta zie mi zgierskiej prag -
nê za pro te sto waæ i prze ciw sta wiæ siê tej in we sty cji. Uwa ¿am, ¿e Mi ni ster -
stwo Œro do wis ka po win no wspie raæ bu do wê – ale nie ko pal ni, któ ra zni sz czy
te piêk ne te re ny, a w³a œ nie uz dro wis ka!

No wa od kryw ka mia ³a by oko ³o 20 km2. Ko pal nia wy ku pi te ren tyl ko pod
ni¹ oraz stu piêæ dzie siê cio me tro wy pas do o ko ³a wy ro bis ka na stu dnie od wo -
d- nie nio we. Pro po zy cjê wy ku pu go spo darstw i zie mi otrzy ma praw do po dob -
nie dwa ty si¹ ce mie sz kañ ców gmi ny Zgierz.

Pa nie Mi ni strze! Po wsta nie ko pal ni by ³o by tra ge di¹ dla mie sz kañ ców
gmi ny Zgierz, a tak ¿e gmin Ozor ków, Pi¹ tek, G³o wno, Gó ra œw. Ma³ go rza ty
i po blis kich gmin. Ko pal nia w Be³ cha to wie po wsta ³a na te re nach nie za mie sz -
ka ³ych, a tu s¹ sil ne, ro dzin ne go spo dar stwa, na do brych gle bach. Wy mie nio -
ne gmi ny i ich oko li ce s³y n¹ z wa rzy wni ctwa, ho dow li byd ³a. S¹ tam sa dy,
la sy, dzia³ ki re krea cyj ne. Bu do wa ko pal ni do pro wa dzi do po gor sze nia, a na
nie któ rych ob sza rach na wet wy ja ³o wie nia grun tów rol nych oko li cz nych wsi.
Po ja wia siê py ta nie: co sta nie siê z rol ni ka mi, któ rych pro duk cja rol na
w zwi¹z ku z po wstaniem ko pal ni prze sta nie siê op ³a caæ, a któ rzy nie do sta n¹ 
¿a dne go od szko do wa nia?

Przez osta t nie ty go dnie od by ³em wie le spot kañ, miê dzy in ny mi ze sta ro -
st¹ po wia tu zgier skie go, wój ta mi, ra dny mi, so³ ty sa mi z gmin, któ rych skut ki
bu do wy ko pal ni do tkn¹ naj bar dziej. Na wszy s t kich tych spot ka niach by ³em
pro szo ny o in ter wen cjê i o to, abym ja ko par la men ta rzy sta tej zie mi prze ciw -
sta wi³ siê wy mie nio nej in we sty cji. Sa mo rz¹ dy zwo ³u j¹ nad zwy czaj ne se sje,
na któ rych je dno g³oœ nie wy da j¹ ne ga ty wne opi nie do ty cz¹ ce bu do wy tej ko -
pal ni. Mam mnó stwo te le fo nów od mie sz kañ ców za nie po ko jo nych t¹ in we sty -
cj¹.

Pod czas spot ka nia z pod se kre ta rzem sta nu w Mi ni ster stwie Œro do wis ka, 
pa nem Hen ry kiem Je zier skim, do wie dzie liœ my siê, ¿e mi ni ster stwo nie za -
mie rza w ¿a den spo sób prze ciw dzia ³aæ za mia rom ko pal ni, wrêcz prze ci w nie,
wska zu je dy rek cji ko pal ni po trze bê prze pro wa dze nia kam pa nii wœród mie sz -
kañ ców w ce lu prze ko na nia ich do po wsta nia od kryw ki. W moim prze ko na -
niu nie ta ka jest ro la te go re sor tu.

Czy po li ty ka mi ni stra œro do wis ka w rz¹ dzie pre mie ra Do nal da Tus ka ma 
po le gaæ na ni sz cze niu ta kich piêk nych te re nów jak w gmi nie Zgierz? Czy in -
ten cj¹ mi ni ster stwa i rz¹ du nie by ³o szu ka nie od na wial nych Ÿró de³ ener gii?

Czy pre mier Pol ski wie, ¿e je go mi n i s ter, za miast wy ko rzy sty waæ go r¹ ce
Ÿród ³a geo ter mal ne o tem pe ra tu rze 110 stop ni, ja kie ma my na te re nie gmi ny
Zgierz, wspie ra bu do wê od kryw ko wej ko pal ni wêg la bru nat ne go?

Pro szê o pre cy zyj n¹ i kon kret n¹ od po wiedŸ. Na to sta no wis ko cze ka j¹ ty -
si¹ ce mie sz kañ ców te go re gio nu.

Z wy ra za mi sza cun ku
Prze mys ³aw B³a sz czyk
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Od po wiedŸ

War sza wa, 5 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka prze s³a ne przy

piœ mie z dnia 11 lu te go 2009 r., znak: BSP/DSK-043-1312/09 w spra wie po wsta nia
na te re nie gmi ny Zgierz od kryw ko wej ko pal ni wêg la bru nat ne go, up rzej mie wy jaœ -
niam, co na stê pu je.

Do dnia 27 lu te go 2009 r. przed Mi ni strem Œro do wis ka to czy ³o siê po stê po wa nie
ad mi ni stra cyj ne o udzie le nie kon ce sji na roz poz na wa nie z³o ¿a wêg la bru nat ne go „Ro -
góŸ no”, wszczê te na wnio sek Ko pal ni Wêg la Bru nat ne go „Ada mów” SA.

Je dnak ¿e ze wzglê du na z³o ¿e nie w dniu 27 lu te go 2009 r. przez wnios ko daw cê pis -
ma o wy co fa niu ww. wnios ku, wspo mnia ne po stê po wa nie sta ³o siê bez przed mio to we.
De cyz j¹ z dnia 4 mar ca 2009 r., znak: DGiKGe-4770-6/1019/09/KO Mi n i s ter Œro do -
wis ka umo rzy³ po stê po wa nie ad mi ni stra cyj ne o udzie le nie kon ce sji na roz poz na wa nie
z³o ¿a wêg la bru nat ne go „Ro góŸ no”.

Nie za le ¿ nie od po wy ¿ sze go pra g nê za u wa ¿yæ, i¿ ewen tu al ne udzie le nie kon ce sji na
roz po z na wa nie z³o ¿a nie by ³o w ¿a den sp o sób ró wno zna cz ne z uzy s ka niem kon ce sji na
je go wy do by wa nie. Przed mio tem roz po z na wa nia mia ³o byæ wy ko na nie kil ku dzie siê ciu
ot w o r ów wier t ni czych w ce lu udo ku men to wa nia za s o b ów z³o ¿a wê g la bru nat ne go. Mi -
ni ster Œro do wi s ka nie za j mo wa³ siê wiêc spra w¹ po wsta nia ewen tu al nej od kryw ki a je -
dy nie aspek tem lep sze go roz po z na nia geo lo gi cz ne go z³o ¿a. Ze zdzi wie niem przy j mu je
wiêc za rzut Pa na Se na to ra o rze ko mym na k³a nia niu prze ze mnie dy rek cji KWB „Ad a -
mów” do prze pro wa dze nia kam pa nii wœr ód mie sz kañ ców w ce lu prze ko na nia ich do
no wej od kryw ki. Moim ce lem by ³o tyl ko przed sta wie nie rze tel nej in for ma cji spo ³e cz no -
œci lo kal nej zde z o rien to wa nej me dial ny mi do nie sie nia mi, i¿ udzie le nie kon ce sji na roz -
po z na wa nie z³o ¿a „Ro g óŸ no” jest to ¿ sa me z wy da niem zgo dy na bu do wê ko pal ni, co
by ³o nie pra w dzi w¹ in for ma cj¹, nie ma j¹ c¹ ¿a d nych pod staw pra w nych. In we sty cja po -
le ga j¹ ca na wy do by wa niu ko pa li ny ze z³o ¿a wy ma ga bo wiem prze pro wa dze nia przez
or gan kon ce syj ny od rêb ne go po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go za ko ñ czo ne go udzie le -
niem od rêb nej kon ce sji – na wy do by wa nie ko pa li ny ze z³o ¿a. Przed wy da niem kon ce sji
na eks plo a ta cjê z³o ¿a wy ma ga ne jest prze pro wa dze nie przez od po wie d ni or gan ochro -
ny œro do wi s ka (wójt, bur mistrz lub pre zy dent mia sta) po stê po wa nia w spra wie oce ny
od dzia ³y wa nia na œro do wi s ko i umo ¿ li wie nie spo ³e cze ñ stwu udzia ³u w tym po stê po wa -
niu. Po stê po wa nie to jest wszczy na ne na wnio sek pod mio tu za mie rza j¹ ce go re a li zo waæ 
przed siê w ziê cie i ko ñ czy siê wy da niem de cy z ji o œro do wi s ko wych uwa run ko wa niach.
W ra mach te go po stê po wa nia przed siê bior ca spo rz¹ dza ra port o od dzia ³y wa niu przed -
siê w ziê cia na œro do wi s ko, któ ry dla wy do by wa nia ko pa lin ze z³o ¿a me to d¹ od kryw ko -
w¹ na po wie rzch ni ob sza ru gó r ni cze go nie mniej szej ni¿ 25 ha jest obo wi¹z ko wy,
zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Ra dy Mi n i strów z dnia 9 li s to pa da 2004 r. w spra wie okre œ le nia
ro dz a jów przed siê w ziêæ mo g¹ cych zna cz¹ co od dzia ³y waæ na œro do wi s ko oraz szc ze gó ³o -
wych uwa run ko wañ zwi¹ za nych z kwa li fi ko wa niem przed siê w ziê cia do spo rz¹ dze nia ra -
por tu o od dzia ³y wa niu na œro do wi s ko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póŸn. zm.).

Na le ¿y ró w nie¿ pod kreœ liæ, i¿ w po stê po wa niu do ty cz¹ cym udzie le nia kon ce sji na
wy do by wa nie ko pa lin ze z³ó¿ or gan kon ce syj ny uz ga dnia wnio sek kon ce syj ny z or -
ganami wspó³ dzia ³a j¹ cy mi, a w przy pad ku bra ku zgo dy ze stro ny m.in. or ga nów gmin
nie mo ¿e z mocy pra wa udzie liæ kon ce sji.

Usto sun ko wu j¹c siê na to miast do za ga dnie nia do ty cz¹ ce go mo¿ li wo œci wy ko rzy -
stania Ÿró de³ geo ter mal nych na te re nie gmi ny Zgierz prag nê wy jaœ niæ, i¿ Pol ska po sia -
da na tu ral ne ba se ny se dy men ta cyj no-struk tu ral ne wy pe³ nio ne wo da mi ter mal ny mi
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o zró¿ ni co wanych tem pe ra tu rach wy no sz¹ cych od 20 do 80–90°C, lo kal nie na wet do

po nad 100°C, je d nak¿e wy stê pu j¹ one z re gu ³y na g³ê bo ko œciach wiê k szych ni¿ 1 km
i s¹ zwyk le za so lo ne.

Na pod sta wie do stêp nych, do tych cza so wych da nych geo lo gi cz nych prag nê za u wa -
¿yæ, i¿ po ró w nu j¹c po ten cja³ w za kre sie po zy s ki wa nia wód ter mal nych re jo nu Ro góŸ na
i Uniejowa na le ¿y stwier dziæ, i¿ pod wzglê dem ter mi cz nym oba re jo ny s¹ zbli ¿o ne, na -
to miast nie po ró wny wal na jest ich sy tua cja hyd ro geo lo gi cz na. Uj mo wa ne w Unie jo wie
wo dy s¹ wo da mi o bar dzo nis kiej mi ne ra li za cji (oko ³o 9 g/l) co w spo sób zde cy do wa ny
wp³y wa na ko rzy stne pa ra me try z³o ¿o we. Wa run ki wy stê po wa nia wód ter mal nych
w re jo nie Zgie rza s¹ zaœ pod wie lo ma wzglê da mi zbli ¿o ne do tych, ja kie wy stê pu j¹ w re -
jo nie To ru nia, ze wszy s t ki mi ogra ni cze nia mi tam stwier dzo ny mi (m.in. nis ka tem pe ra -
tu ra, wy so ka mi ne ra li za cja wód, wy mu sza j¹ ca ko nie cz noœæ wy ko na nia ot wo ru
ch³on ne go itd.).

W od nie sie niu do stwier dze nia, ¿e w re jo nie wy sa du sol ne go Ro góŸ no wy stê pu j¹

wo dy ter mal ne o tem pe ra tu rze 110°C, up rzej mie wy jaœ niam, ¿e izo ter ma 110°C wy stê -
pu je na te re nie gmi ny Zgierz na g³ê bo ko œci co naj mniej 4300 –4500 m p.p.t. Do daæ na -
le ¿y, ¿e w ot wo rze ba daw czym Zgierz IG-1 (zlo ka li zo wa nym ok. 5–6 km na wschód od

wy sa du sol ne go), tem pe ra tu rê 92°C za re je stro wa no do pie ro na g³ê bo ko œci 3500 m.
War stwy wo do noœ ne, z któ rych mo¿ na uzy s kaæ zna cz ne ilo œci wód ter mal nych wy stê -
pu j¹ na te re nie gmi ny Zgierz w in ter wa le ok. 1350 do 3350 m p.p.t. Naj za sob niej sze
w wo dê s¹ ut wo ry z in ter wa ³u 2160–2440 m. Tem pe ra tu ra wód tu wy stê pu j¹ cych wy -

no si od po wie d nio oko ³o 63°C (strop) oraz 73°C (sp¹g). Mi ne ra li za cja – ok. 120 g/l. Na

wy p³y wie tem pe ra tu ra wo dy bê dzie ni¿ sza o oko ³o 4–5°C, a wy daj noœæ bê dzie, z du ¿ym
praw do po do bieñ stwem siê gaæ ok. 150 –200 m

3
/h.

Wo dy mi ne ral ne wy stê pu j¹ ce na te re nie po wia tu zgier skie go na le ¿¹ do po spo li te go
ty pu wód zmi ne ra li zo wa nych, po wsze chne go nie mal na ob sza rze ca ³e go Ni ¿u Pol skie -
go, a wiêc z pun ktu wi dze nia bal neo te ra pii nie s¹ to wo dy uni ka to we.

Ewen tual ne prze pro wa dze nie do dat ko wych ba dañ geo lo gi cz nych po zwo li ³o by na
u sz cze gó ³o wie nie wie dzy o za so bach i ja ko œci wód le cz ni czych i ter mal nych wy stê pu -
j¹ cych w re jo nie gmi ny Zgierz.

Prag nê ró w nie¿ za zna czyæ, i¿ w trak cie po stê po wa nia kon ce syj ne go Mi n i s ter Œro do -
wis ka ana li zo wa³ mo¿ li woœæ pro wa dze nia roz poz na wa nia z³o ¿a wêg la bru nat ne go „Ro góŸ -
no”, po nie wa¿ wnio sek na tyl ko ta k¹ dzia ³al noœæ zo sta³ z³o ¿o ny przez przed siê bior cê.

Nie mo gê zgo dziæ siê z twier dze niem, i¿ Mi n i s ter Œro do wis ka wy ra zi³ poparcie dla
bu do wy ko pal ni wêg la bru nat ne go na te re nie gmi ny Zgierz, a po stê po wa nie, któ re by ³o
pro wa dzo ne do ty czy ³o je dy nie udzie le nia zgo dy na roz poz na nie za so bów ko pa li ny
(wêg la bru nat ne go) wy stê pu j¹ cej w re jo nie Zgie rza. Do za dañ Mi ni stra Œro do wis ka ja ko
or ga nu ad mi ni stra cji geo lo gi cz nej na le ¿y m.in. pro wa dze nie dzia ³añ dla do ku men to -
wa nia za so bów na tu ral nych, ja ki mi s¹ ko pa li ny, tak aby by ³o wia do me ja ki mi za so ba -
mi Pol ska dys po nu je. Od rêb n¹ spra w¹ po zo sta je na to miast po de jmo wa nie de cyz ji
o wy ko rzy sta niu udo ku men to wa nych za so bów.

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
G³ó wny Geo log Kra ju
dr Hen ryk Ja cek Je zier ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Prze mys ³a wa B³a sz czy ka

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W osta t nich dniach po ja wia j¹ siê in for ma cje, ¿e Po li cja we sz³a w no wy

rok z d³u giem w wy so ko œci 480 mi lio nów z³. Spo wo do wa ne by ³o to tym, ¿e
MSWiA ob ciê ³o jej ubieg ³o ro cz ny bu d¿et o 535 mi lio nów z³. W ko lej nych
dniach s³y szy my o ogrom nych ciê ciach, miê dzy in ny mi w pa na mi ni ster stwie.

Dra sty cz ne zmniej sze nie pie niê dzy prze zna cza nych na Po li cjê, któ ra od
lat bo ry ka siê z nie do fi nan so wa niem, utrud nia jej nor mal ne fun kcjo no wa nie,
co z ko lei we d³ug wie lu eks per tów zwiê k szy ry zy ko prze stêp czo œci. Za pe w-
nie nie bez pie czeñ stwa pub li cz ne go jest pod sta wo wym za da niem pañ stwa.
Po li cja i s³u¿ by wy mia ru spra wied li wo œci to osta t nie s³u¿ by, na któ rych rz¹d
po wi nien o sz czê dzaæ. Pol ska jest kra jem, w któ rym za u fa nie lu dzi do s³u¿b
bez pie czeñ stwa jest bar dzo nis kie. Za da nia Po li cji co raz czê œciej prze jmu j¹
fir my ochro niar skie, któ re czê sto dzia ³a j¹ na gra ni cy pra wa, a cza sem prze -
kra cza j¹ swe up ra wnie nia.

Za nie po ko jo ny sy tua cj¹, py tam Pa na Mi ni stra, o ile mniej szy bu d¿et bê -
dzie mia ³a Ko men da Wo je wó dz ka Po li cji w £o dzi, a co za tym idzie, ko men dy
po wia to we? Na czym bê d¹ po le gaæ o sz czê dno œci i ja kie za da nia bê d¹ ogra ni -
cza ne lub ja kie dzia ³a nia bê d¹ za nie cha ne w zwi¹z ku z bra kiem œrod ków?

Z wy ra za mi sza cun ku
Prze mys ³aw B³a sz czyk

Od po wiedŸ

War sza wa, 16 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 11 lu te go 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-1311/09) 

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na Prze mys ³a wa B³a sz czy -
ka pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 ro ku w spra wie zmniej sze -
nia bu d¿e tu Po li cji, a w szcze gól no œci Ko men dy Wo je wó dz kiej Po li cji w £o dzi, up rzej mie 
przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie za zna czyæ na le ¿y, ¿e kie ro wni ctwo re sor tu SWiA mo ni to ru je roz wój sy -
tua cji i po de jmu je dzia ³a nia, aby ogra ni cze nia œrod ków fi nan so wych nie wp³y wa ³y na
re a li za cjê usta wo wych za dañ for ma cji bez pie czeñ stwa i po rz¹d ku pub li cz ne go.

Ko nie cz noœæ ure gu lo wa nia w 2009 ro ku zo bo wi¹ zañ z ro ku ubieg ³e go (w wy so ko œci
ok. 460 mln z³, w tym w Po li cji ok. 377 mln z³, z ty tu ³u za ku pu wy po sa ¿e nia i us ³ug oraz 
re a li zo wa nych in we sty cji), bê d¹ ca na stêp stwem ni¿ sze go o ok. 540 mln z³ za si le nia Po -
li cji w œrod ki bu d¿e to we w gru dniu 2008 ro ku, oz na cza ogra ni cze nie mo¿ li wo œci re a li -
za cji w br. nie któ rych za dañ za pla no wa nych na ten rok. Do ty czy to je dnak g³ó wnie
za dañ re a li zo wa nych w ra mach „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz nej, Pañ -
stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach 2007–2009”.
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Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go na po sie dze niach Rz¹ du w dniach 27 sty cz nia i 3 lu te go
2009 ro ku, do ko na no ogra ni czeñ w wy dat kach te go ro cz ne go bu d¿e tu Mi ni ster stwa
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji w czê œci 42 – spra wy we wnê trz ne o ok. 1 026 mln z³, 
w tym w Po li cji o ok. 802 mln z³, któ re prze ³o ¿y ³y siê na ob ni¿ kê bu d¿e tów m.in. dys po -
nen tów III stop nia czy li ko mend wo je wó dz kich Po li cji. Li mit fi nan so wy przy zna ny na
2009 rok Ko men dzie Wo je wó dz kiej Po li cji w £o dzi wy no si 476 595 296 z³.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pod jê to de cyz jê o przy go to wa niu no we li za cji usta wy z dnia
12 sty cz nia 2007 ro ku o usta no wie niu „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz -
nej, Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach 2007-2009” (Dz. U.
Nr 35, poz. 213) i za pla no wa no prze nie sie nie czê œci wy dat ków – re a li zo wa nych w ra -
mach „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji…” – na 2010 rok, w ³¹ cz nej kwo cie ok. 598 mln z³,
w tym w Po li cji ok. 422 mln z³.

Obe c nie trwa j¹ pra ce do sto so wu j¹ ce har mo no gra my re a li za cji „Pro gra mu mo der ni -
za cji Po li cji...” w 2009 ro ku, do wa run ków ogra ni czo ne go bu d¿e tu. Prze wi dzia no
zmniej sze nie za ku pów sprzê tu i wy po sa ¿e nia, wstrzy ma no uru cha mia nie no wych in -
we sty cji bu dow la nych oraz ogra ni czo no iloœæ re mon tów in fra struk tu ry po li cyj nej.

Przed sta wio ne po wy ¿ ej ogra ni cze nia bu d¿e to we, ma j¹ je dnak cha rak ter in we sty -
cyj ny i nie obe jmu j¹ wy dat ków, któ re bez po œre dnio prze k³a da j¹ siê na dzia ³al noœæ ope -
ra cyj n¹ Po li cji.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se n a tor Bar ba ry Borys-Damiêckiej

skie ro wa ne do ko men dan ta g³ó wne go Stra ¿y Gra ni cz nej Le sz ka Ela sa

Sza no wny Pa nie Ko men dan cie!
W ra mach oœ wiad czeñ se na tor skich pro szê o wy jaœ nie nie skar gi oby wa -

tel ki Ukrai ny, pa ni I.F., na nie zgo d ne z prze pi sa mi po trak to wa nie jej przez
stra¿ gra ni cz n¹ w Zgo rzel cu w dniu 7 sty cz nia 2009 r., wy szy dza nie, ob ra ¿a -
nie i wy œmie wa nie siê z Ukraiñ ców.

I.F. wnios ³a po zew do s¹ du na pod sta wie art. 246 § 1 k.p.k.
Wszel kie do ku men ty w tej spra wie, ja kie otrzy ma ³am od pa ni F., prze s³a -

³am do Pa na dnia 28 sty cz nia 2009 r. dro g¹ pocz to w¹.
Ocze ku jê in for ma cji w try bie usta wo wym.

Z po wa ¿a niem
Bar ba ra Bo rys -Da miêc ka

Stanowisko

War sza wa, 27 lu te go 2009 r.

Pan Bog dan Mi cha³ Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo nr BPS/DSK-043-1313/09 z dnia 11 lu te go 2009 r. w spra -

wie oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se n a tor Bar ba rê Borys-Damiêck¹ pod czas 26. po sie -
dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r. up rzej mie in for mu jê, ¿e w dniu 17 lu te go
2009 r. zo sta ³a udzie lo na od po wiedŸ na kwe stie pod no szo ne przez Pa ni¹ Se n a tor do ty -
cz¹ ce skar gi oby wa tel ki Ukrai ny Pa ni I.F. (od po wiedŸ w za ³¹ cze niu).

£¹ czê wy ra zy sza cun ku

pp³k SG Le szek Elas

Od po wiedŸ

War sza wa, 16 lu te go 2009 r.

Pa ni Bar ba ra Borys-Damiêcka
Se n a tor Rze czy po spo li tej Pol skiej

W na wi¹ za niu do pis ma nr BSBBD/131/05/09 z dnia 28 sty cz nia 2009 r. (wp³y nê -
³o 2 lu te go br.) do ty cz¹ ce go kwe stii za trzy ma nia ob. Ukrai ny Pa ni I.F., up rzej mie in for -
mu jê, ¿e zg³o szo na przez Pa ni¹ spra wa by ³a przed mio tem sto so wnych czyn no œci
s³u¿ bo wych. Zgro ma dzo ny ma te ria³ zo sta³ pod da ny szcze gó ³o wej i wnik li wej ana li zie
w kon tek œ cie pod no szo nych za rzu tów.
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Na wstê pie prag nê po in for mo waæ, ¿e w wy ni ku pod jê tych czyn no œci usta lo no, i¿ wi -
za ty pu D, któ r¹ Pa ni I.F. otrzy ma ³a w Urzê dzie ds. Cu dzo ziem ców w Re gens bur gu,
upo wa¿ nia ³a j¹ do po by tu w okre sie wa¿ no œci tej wi zy na te ry to rium Nie miec oraz wie -
lo kro t ne go wjaz du i wy jaz du bez po œre dnio z pañ stwa po cho dze nia, je dno czeœ nie nie
upo wa¿ nia j¹c do tran zy tu przez te ry to ria in nych pañstw cz³on kow skich Unii Eu ro pej -
skiej, zgo d ne z art. 1 roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) Nr 1091/2001 z dnia 28 ma ja 2001 r.
(Dz. U. UE L 150.4 z dnia 6 czer wca 2001 r.). W tym miej scu na le ¿y wy jaœ niæ, i¿ cu dzo -
zie miec prze kra cza j¹c gra ni cê we wnê trz n¹ w ce lu prze mie sz cze nia siê na te ry to rium
in ne go pañ stwa stre fy Schen gen oraz w trak cie po by tu na je go te ry to rium mu si
spe³ niaæ wa run ki wy ma ga ne na wjazd do te go pañ stwa, okreœ lo ne w art. 5 roz po -
rz¹ dze nia (WE) Nr 562/2006 z dnia 15 mar ca 2006 r. usta na wia j¹ ce go wspól no to wy
ko deks za sad re gu lu j¹ cych prze p³yw osób przez gra ni ce zwa ny „ko dek sem gra ni cz nym 
Schen gen” (Dz. U. UE L 105.1 z dnia 13.04.2006 r.) co jest zgo d ne z art. 19 i art. 20
Kon wen cji Wy ko naw czej do Uk ³a du z Schen gen z dnia 14 czer wca 1985 r. (Dz. U. UE
L 239.19 z dnia 22 wrzeœ nia 2000 r.). W kon sek wen cji nie spe³ nie nia po wy ¿ szych wy -
ma gañ przez Pa ni¹ I.F. za sa dnym by ³o jej za trzy ma nie za nie le gal ny po byt na te ry -
to rium RP do ko na ne w dniu 7 sty cz nia 2009 r. przez fun kcjo na riu szy Pla ców ki Stra ¿y
Gra ni cz nej w Zgo rzel cu.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, uza sa dnio na by ³a pro ce du ra przy jê ta w ce lu spo wo do wa -
nia opu sz cze nia te ry to rium RP przez Pa ni¹ F. w jak naj kró t szym cza sie, co zo sta ³o
prze pro wa dzo ne w opar ciu o Po ro zu mie nie z dnia 7 ma ja 1993 r. miê dzy Rz¹ dem RP
a Rz¹ dem RFN o wspó³ pra cy w za kre sie skut ków wy ni ka j¹ cych z ru chów mi gra cyj nych
oraz Po ro zu mie niem miê dzy Rz¹ da mi Gru py Schen gen i Rz¹ dem RP z dnia 2 lip ca 1991 r.
o przy jmo wa niu osób prze by wa j¹ cych bez ze zwo le nia.

Prag n¹c obiek ty wnie wy jaœ niæ pod no szo n¹ kwe stiê rze ko mo z³e go trak to wa nia i za -
cho wa nia siê fun kcjo na riu szy Stra ¿y Gra ni cz nej wo bec oso by Pa ni I.F. Ko men dant £u -
¿yc kie go Od dzia ³u SG w Lu ba niu pod j¹³ de cyz jê o prze pro wa dze niu kon tro li w try bie
up ro sz czo nym. Prze pro wa dzo ne po stê po wa nie nie wy ka za ³o aby fun kcjo na riu sze
swoim za cho wa niem w któ rym kol wiek mo men cie na ru szy li go d noœæ oso bi st¹ lub po -
stê po wa li wo bec Pa ni F. w spo sób nie hu ma ni tar ny. Prag n¹c przed sta wiæ pe³ ny ob raz
pod jê tych czyn no œci, w za ³¹ cze niu przed k³a dam ko piê spra wo zda nia z kon tro li w try -
bie up ro sz czo nym prze pro wa dzo nej w Pla ców ce Stra ¿y Gra ni cz nej w Zgo rzel cu, któ re
w na szej oce nie œwiad czy o tym, ¿e or gan spra wu j¹ cy nad zór nad dzia ³al no œci¹ tej je d-
no stki or ga ni za cyj nej SG po trak to wa³ spra wê Pa ni F. z na le ¿y t¹ po wa g¹.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go, w zwi¹z ku z art. 246 § 2 usta wy z dnia 6 czer wca 1997 r.
Ko deks po stê po wa nia kar ne go (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z póŸn. zm.) Ko men dant £u ¿yc -
kie go Od dzia ³u Stra ¿y Gra ni cz nej w Lu ba niu skie ro wa³ za ¿a le nie Pa ni I.F. na za trzy -
ma nie do nie za le¿ nych or ga nów tj. S¹ du Re jo no we go w Zgo rzel cu oraz do Pro ku ra tu ry
Re jo no wej w Zgo rzel cu ce lem zba da nia za sa dno œci, le gal no œci oraz pra wid ³o wo œci za -
trzy ma nia.

Ma j¹c na wzglê dzie po wy ¿ sze prag nê za pe wniæ, i¿ wszel kie syg na ³y do ty cz¹ ce nie -
pra wid ³o wo œci w fun kcjo no wa niu or ga nów Stra ¿y Gra ni cz nej s¹ trak to wa ne z na le ¿y t¹
sta ran no œci¹ i wnik li wie ana li zo wa ne.

Mam na dzie jê, ¿e spo sób i ro dzaj pod jê tych przed siêw ziêæ bê dzie przez Pa ni¹ Se n a -
tor oce nio ny w spo sób po zy ty wny i przy bli ¿y wa gê, któ r¹ przy k³a da my do wy jaœ nie nia
te go ty pu spraw.

pp³k SG Le szek Elas
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Oœ wiad cze nie se na to ra Lu cja na Ci cho sza

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Do mo je go biu ra wp³y nê ³o pis mo dy rek to ra Biu ra Za rz¹ du Zwi¹z ku Pra -

co daw ców Prze mys ³u Uty li za cyj ne go w spra wie dzia ³añ Agen cji Re struk tu ry -
za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa o na stê pu j¹ cej tre œci:

„Prag nê po in for mo waæ, ¿e w dniu 18 gru dnia 2008 r. ja ko dy rek tor Za -
rz¹ du Zwi¹z ku Pra co daw ców Prze mys ³u Uty li za cyj ne go zo sta ³em zo bo -
wi¹ za ny do z³o ¿e nia w Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa
wy po wie dzeñ za war tych przez pod mio ty uty li za cyj ne umów, któ re do ty cz¹
wa run ków i za sad udzie le nia przez ARiMR po mo cy fi nan so wej na zbiór,
trans port i unie sz kod li wie nie pad ³ych zwie rz¹t go spo dar skich.

Po wsta ³a sy tua cja jest wy ni kiem wie lo mie siê cz ne go za nie cha nia przez
Agen cjê Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa pod jê cia de cyz ji do ty cz¹ cej 
od st¹ pie nia przez Agen cjê od win dy ka cji za leg ³ych kwot, któ re nie wy ni ka ³y
z usta leñ prze pro wa dzo nych w za k³a dach uty li za cyj nych kon tro li UKS. Kon -
tro le obe jmo wa ³y wy ko rzy sta nie wszy s t kich do ta cji pod mio to wych wy p³a co -
nych w la tach 2003–2005.

Zwi¹ zek Pra co daw ców Prze mys ³u Uty li za cyj ne go, dzia ³a j¹c w imie niu
przed siê biorstw zwi¹ za nych z Agen cj¹ umo wa mi, pi sem nie (w dniach 23 lip -
ca, 13 sier pnia oraz 18 wrzeœ nia 2008 r.) zwra ca³ siê do ARiMR z pro œb¹
o przy spie sze nie pod jê cia de cyz ji oraz in for mo wa³, ¿e jej brak skut ku je ko nie cz -
no œci¹ two rze nia przez przed siê bior stwa re zerw fi nan so wych, co z ko lei
stwa rza bar dzo po wa¿ ne per tur ba cje w bie ¿¹ cym fun kcjo no wa niu pod mio -
tów i je dno czeœ nie utrud nia fir mom ko rzy sta nie z kre dy to wych us³ug ban ko -
wych.

Po nad to przy czy nê wy po wie dze nia umów sta no wi osta t nio za pro po no -
wa ny przez Agen cjê aneks do umo wy, któ ry w spo sób zna cz¹ cy od niej od -
bie ga i zmie nia jej za pi sy, Tak ¿e za pro po no wa ne staw ki przed sta wio ne we
wnios ku w ni czym nie po kry wa j¹ fak ty cz nych ko sz tów zwi¹ za nych ze zbie -
ra niem, trans por tem i prze twa rza niem zw³ok pad ³ych zwie rz¹t go spo dar -
skich. Wy po wie dze nie przy wo ³a nych umów na stê pu je ze skut kiem na dzieñ
31 gru dnia 2008 r.”.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o pod jê cie sto so wnych 
dzia ³añ zmie rza j¹ cych do wy jaœ nie nia po wsta ³ej sy tua cji.

Lu cjan Ci chosz

Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.03.04

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

Pa nie Mar sza³ ku!
W od po wie dzi na in ter pe la cjê nr BPS/DSK-043-1314/09 z dnia 11.02.2009 r. Pa na

Se na to ra Lu cja na Ci cho sza w spra wie skar gi Zwi¹z ku Pra co daw ców Prze mys ³u Uty li -
za cyj ne go up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

W zwi¹z ku z tym, ¿e pod mio ty bran ¿y uty li za cyj nej wy po wie dzia ³y z dniem
31.12.2008 r. umo wy za war te z Agen cj¹ Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa na
wy ko na nie us ³ug w za kre sie zbio ru, trans por tu i unie sz kod li wia nia pad ³ych zwie rz¹t
go spo dar skich z ga tun ku byd ³o, ow ce, ko zy, œwi nie lub ko nie, co po wo do wa ³o brak
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mo¿ li wo œci ko rzy sta nia przez pro du cen tów rol nych z tej for my po mo cy po 1 sty cz nia
2009 r., Pre zes ARiMR w dniu 29.12.2008 r. og ³o si³ na bór wnios ków na fi nan so wa nie
us ³ug uty li za cyj nych w 2009 r. Na pod sta wie z³o ¿o nych wnios ków Agen cja za war ³a
z 9 pod mio ta mi umo wy obe jmu j¹ ce swoim za kre sem us ³u gi re a li zo wa ne od
01.01.2009 r. na ob sza rze ca ³e go kra ju. Na le ¿y za zna czyæ, ¿e za pi sy za war tych umów
by ³y kon sul to wa ne z pod mio ta mi bran ¿y uty li za cyj nej.

Zgo d nie z § 12 ust. 5 roz po rz¹ dze nia w spra wie szcze gó ³o we go za kre su i kie run ków
dzia ³añ Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa oraz spo so bów ich re a li za cji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 77, poz. 514 z póŸn. zm.) umo wa na da ny ob szar (wo je wó dz two) jest 
za wie ra na z pod mio ta mi, „(...) któ re zo bo wi¹ ¿¹ siê do za sto so wa nia naj ni¿ szych je dno -
stko wych cen net to za wy ko na nie us ³ug w za kre sie zbio ru, trans por tu i unie sz kod li -
wia nia pad ³ych zwie rz¹t go spo dar skich z ga tun ku byd ³o, ow ce, ko zy, œwi nie lub ko nie,
za o fe ro wa nych przez je den z tych za k³a dów (...).”. Je den z za k³a dów uty li za cyj nych,
cz³o nek Zwi¹z ku Pra co daw ców Prze mys ³u Uty li za cyj ne go, za pro po no wa³ dla 3 wo je -
wództw staw ki na zbiór i trans port zna cz nie ni¿ sze ni¿ po zo sta ³e za k³a dy uty li za cyj ne.
Agen cja, kie ru j¹c siê ww. za pi sem prze ka za ³a do po zo sta ³ych pod mio tów pro po zy cjê
je dno stko wych cen net to op ra co wa n¹ w opar ciu o z³o ¿o ne wnios ki, tak wiêc za pro po -
no wa ne staw ki nie wy ni ka ³y z je dno stron nej de cyz ji Agen cji, a z pro po zy cji z³o ¿o nej
przez pod mio ty z bran ¿y uty li za cyj nej.

Po nad to up rzej mie in for mu jê, ¿e w przy go to wa nym przez Mi ni ster stwo Rol ni ctwa
i Roz wo ju Wsi no wym roz po rz¹ dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 22 sty cz nia 2009 r.
w spra wie re a li za cji nie któ rych za dañ Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni c-
twa (Dz. U. Nr 22, poz. 121) ce ny je dno stko we za us ³u gi w za kre sie zbio ru, trans por tu
i unie sz kod li wia nia pad ³ych zwie rz¹t z ga tun ku byd ³o, ow ce, ko zy, œwi nie lub ko nie
pod nie sio ne zo sta ³y o 20%.

W pod su mo wa niu na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e usta la nie przez Agen cjê Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol ni ctwa je dno stko wych cen net to za wy ko na nie us ³ug w za kre sie zbio -
ru, trans por tu i unie sz kod li wia nia pad ³ych zwie rz¹t z ga tun ku byd ³o, ow ce, ko zy, œwi -
nie lub ko nie od by ³o siê zgo d nie z prze pi sa mi obo wi¹ zu j¹ ce go wów czas
Roz po rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 26.04.2007 r. w spra wie szcze gó ³o we go za kre su 
i kie run ków dzia ³añ Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa oraz spo so bów
ich re a li za cji (Dz. U. z 2007 r. Nr 77, poz. 514 z póŸn. zm.), a za sto so wa nie mniej ko rzy -
stnych prze pi sów wy mu szo ne zo sta ³o fak tem wy po wie dze nia umów przez pod mio ty
bran ¿y uty li za cyj nej z dniem 31 gru dnia 2008 r. Po nad to na nie za do wo le nie pod mio -
tów z usta lo nych cen mia ³o wp³yw tak ¿e to, ¿e je den z za k³a dów uty li za cyj nych, cz³o nek 
Zwi¹z ku Pra co daw ców Prze mys ³u Uty li za cyj ne go, za pro po no wa³ dla 3 wo je wództw
staw ki na zbiór i trans port zna cz nie ni¿ sze ni¿ po zo sta ³e za k³a dy uty li za cyj ne.

Ak tu al nie do Agen cji wp³y wa j¹ pier wsze wnios ki do ty cz¹ ce wy p³at œrod ków za wy -
ko na nie us ³ug w za kre sie zbio ru, trans por tu i unie sz kod li wia nia pad ³ych zwie rz¹t z ga -
tun ku byd ³o, ow ce, ko zy, œwi nie lub ko nie, zrea li zo wa nych w sty cz niu 2009 r.

W od nie sie niu do de cyz ji do ty cz¹ cej od st¹ pie nia przez Agen cjê od win dy ka cji kwot
wy ni ka j¹ cych z usta leñ UKS oraz umów za war tych w la tach 2003–2005 po miê dzy
Agen cj¹ i za k³a da mi uty li za cyj ny mi na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e pod le ga to œcis ³ym ure gu lo wa -
niom pra w nym, w szcze gól no œci re gu lu j¹ to prze pi sy usta wy z dnia 09 ma ja 2008 r.
o Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634).
Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e roz li cza nie œrod ków prze ka za nych za k³a dom uty li za cyj nym na le ¿y 
do wy ³¹ cz nej kom pe ten cji Pre ze sa Agen cji. W zwi¹z ku z usta le nia mi za war ty mi w wy ni -
kach kon tro li do Agen cji wp³y nê ³o sze reg za strze ¿eñ, co do pra wid ³o wo œci tych usta leñ, 
Pre zes pod j¹³ de cyz jê o po no w nej we ry fi ka cji przez Agen cjê usta leñ wska za nych przez
or ga ny kon tro li skar bo wej, jak ró w nie¿ do ku men ta cji znaj du j¹ cej siê w po sia da niu
pod mio tów uty li za cyj nych.

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Ploc ke
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka

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

Do cie ra j¹ do mnie syg na ³y o trud no œciach or ga ni za cyj no -kad ro wych, któ -
re tra pi¹ Pañ stwo w¹ Stra¿ Po ¿ar n¹. Moi roz mów cy, stra ¿a cy, in for mu j¹
mnie, i¿ Pañ stwo wa Stra¿ Po ¿ar na nie dys po nu je od po wie d ni¹ li cz b¹ stra ¿a -
ków w sto sun ku do po trzeb wy ni ka j¹ cych z za dañ sto j¹ cych przed t¹ s³u¿ b¹.

W zwi¹z ku z nie do bo ra mi kad ro wy mi fun kcjo na riu sze stra ¿y s¹ zmu sza -
ni bar dzo czê sto do pe³ nie nia s³u¿ by po nad nor my okreœ lo ne w usta wie. Za
ta k¹ do dat ko w¹ s³u¿ bê w tzw. go dzi nach nad li czbo wych – ¿e po s³u ¿ê siê ter -
mi no lo gi¹ pra wa pra cy – fun kcjo na riu sze stra ¿y nie otrzy mu j¹ je dnak do dat -
ko wych œwiad czeñ pie niê¿ nych. Ta kiej re kom pen sa ty nie prze wi du je usta wa 
o Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej. Stra ¿a cy otrzy mu j¹ wiêc je dy nie czas wol ny
w wy mia rze od po wia da j¹ cym li cz bie go dzin, o któ r¹ zo sta³ prze kro czo ny
prze wi dzia ny usta w¹ czas s³u¿ by. W efek cie, gdy fun kcjo na riu sze od bie ra j¹
przy s³u gu j¹ cy im czas wol ny, bra ki kad ro we w Pañ stwo wej S³u¿ bie Po ¿ar nej
s¹ je sz cze bar dziej do tkli we i ko lej ni stra ¿a cy s¹ zmu sza ni pe³ niæ do dat ko w¹
s³u¿ bê, za któ r¹ bê d¹ póŸ niej od bie ra li czas wol ny. A za tem nie ma w³a œci wie
mo¿ li wo œci prze rwa nia te go sta nu bez na ra ¿e nia oby wa te li na nie bez -
pie czeñ stwo wy ni ka j¹ ce z nie do bo ru fun kcjo na riu szy Pañ stwo wej Stra ¿y
Po ¿ar nej.

Wi nê za ta k¹ sy tua cjê po no si wspo mnia na ju¿ usta wa o Pañ stwo wej
Stra ¿y Po ¿ar nej, któ ra w art. 35 ust. 10 prze wi du je je dy nie od da wa nie cza su
wol ne go, a nie po zwa la na wy p³a ca nie sto so wnej re kom pen sa ty pie niê¿ nej.
Ta ki stan rze czy jest dla fun kcjo na riu szy stra ¿y wy j¹t ko wo krzyw dz¹ cy, tym 
bar dziej ¿e w ana lo gi cz nej sy tua cji fun kcjo na riu sze Po li cji ma j¹ pra wo do
otrzy ma nia re kom pen sa ty pie niê¿ nej (art. 33 ust. 3 usta wy o Po li cji).

W zwi¹z ku z przed sta wio nym po wy ¿ ej pro ble mem pro szê o wy jaœ nie nie,
ja kie jest sta no wis ko Mi ni ster stwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji
w tej spra wie. Czy mi ni ster stwo uwa ¿a zró¿ ni co wa nie up ra wnieñ fun kcjo na -
riu szy Po li cji i Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej za zgo d ne z Kon sty tu cj¹ Rze czy -
po spo li tej Pol skiej? Czy, a je œ li tak, to kie dy Ra da Mi ni strów za mie rza
wy st¹ piæ z ini cja ty w¹ usta wo daw cz¹ ma j¹ c¹ na ce lu zmia nê obo wi¹ zu j¹ ce -
go sta nu pra w ne go? Czy s¹ pro wa dzo ne pra ce nad do ko na niem od po wie d -
nich prze su niêæ œrod ków bu d¿e to wych w ce lu za pe wnie nia oby wa te lom
od po wie d nie go po zio mu ochro ny i bez pie czeñ stwa, co jest prze cie¿ je d nym
z naj wa¿ niej szych za dañ pañ stwa?

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
W³a dy s³aw Daj czak

Stanowisko

War sza wa, 16 mar ca 2009 r.

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

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

na to ra RP Pa na W³a dy s³a wa Daj cza ka z³o ¿o ne pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP
w dniu 5 lu te go 2009 ro ku w spra wie trud no œci organizacyjno-kadrowych w Pañ stwo -
wej Stra ¿y Po ¿ar nej prze ka za ne pis mem z dnia 11 lu te go 2009 ro ku (sygn.
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BPS/DSK-043-1315/09) – z uwa gi, i¿ udzie le nie wy czer pu j¹ cej od po wie dzi w przed -
mio to wej spra wie wy ma ga prze pro wa dze nia do dat ko wych ana liz.

Je dno czeœ nie prag nê za pe wniæ Pa na Mar sza³ ka, ¿e wraz ze zgro ma dze niem nie zbê d -
nych in for ma cji, od po wiedŸ zo sta nie udzie lo na nie zw³o cz nie.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊT RZNYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Zbi gniew Sos now ski
Pod se kre tarz Sta nu

Od po wiedŸ

War sza wa, 4 ma ja 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 11 lu te go 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-1315/09) 

prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na W³a dy s³a wa Da j -
cz aka pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 ro ku w spra wie trud no -
œci organizacyjno-kadrowych w Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej, up rzej mie przed sta wiam
na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie pod kreœ liæ na le ¿y, i¿ zgo d nie z art. 35 ust. 1 usta wy z dnia 24 sier pnia
1991 ro ku o Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej (t.j.: Dz. U. z 2009 ro ku Nr 12, poz. 68 z póŸn.
zm.), czas s³u¿ by stra ¿a ka nie mo ¿e prze kra czaæ prze ciêt nie 40 go dzin ty go dnio wo
w przy jê tym okre sie roz li cze nio wym, nie prze kra cz¹ j¹ cym 6 mie siê cy. Ty go dnio wy wy -
miar cza su s³u¿ by stra ¿a ka, skie ro wa ne go do szko ³y, na prze szko le nie lub na stu dia,
w myœl art. 35 ust. 2 ww. usta wy, jest okreœ lo ny pro gra mem na u cza nia.

Usta wo daw ca, w art. 35 ust. 3 oma wia nej usta wy, wpro wa dzi³ dwa ro dza je roz k³a -
du cza su stra ¿a ka, tj. zmia no wy – na sta no wis kach, na któ rych wy ko ny wa nie za dañ
wy ma ga za cho wa nia ci¹g ³o œci s³u¿ by oraz co dzien ny – na po zo sta ³ych sta no wis kach.
Zmia no wy roz k³ad cza su s³u¿ by stra ¿a ka po le ga na wy ko ny wa niu za dañ s³u¿ bo wych
i pe³ nie niu dy ¿u rów, trwa j¹ cych nie d³u ¿ej ni¿ 24 go dzi ny, po któ rych na stê pu j¹ co naj -
mniej 24 go dzi ny wol ne od s³u¿ by (art. 35 ust. 5 ww. usta wy). Co dzien ny roz k³ad cza su
s³u¿ by stra ¿a ka, po le ga na wy ko ny wa niu za dañ s³u¿ bo wych po 8 go dzin dzien nie od po -
nie dzia³ ku do pi¹t ku. W ra mach co dzien ne go roz k³a du cza su s³u¿ by stra ¿ak mo ¿e byæ
wy zna czo ny do pe³ nie nia, w do wol nym cza sie, dy ¿u ru trwa j¹ ce go nie d³u ¿ej ni¿ 24 go dzi -
ny, po któ rych udzie la siê go dzin wol nych od s³u¿ by w od po wie d nim wy mia rze, lecz nie
wiê cej ni¿ 48 go dzin, w dniach od po nie dzia³ ku do pi¹t ku (art. 35 ust. 7 ww. usta wy).
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Je dno czeœ nie, w ra mach cza su wol ne go stra ¿a ka mo¿ na wy zna czyæ do pe³ nie nia
dy ¿u ru do mo we go.

Prze pis art. 35 ust. 9 ww. usta wy sta no wi z ko lei, ¿e czas s³u¿ by stra ¿a ka mo ¿e byæ
prze d³u ¿o ny do 48 go dzin ty go dnio wo, w okre sie roz li cze nio wym, o któ rym mo wa
w ust. 1, czy li w okre sie nie prze kra cz¹ j¹ cym 6 mie siê cy, je ¿e li jest to uza sa dnio ne ko -
nie cz no œci¹ za pe wnie nia ci¹g ³o œci s³u¿ by.

Zgo d nie na to miast z art. 35 ust. 10 usta wy o Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej, w przy -
pad ku wpro wa dze nia pod wy¿ szo nej go to wo œci ope ra cyj nej w Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar -
nej czas s³u¿ by stra ¿a ka mo¿ na prze d³u ¿yæ po nad nor mê, o któ rej mo wa w art. 35
ust. 9 tej usta wy. W ta kim przy pad ku, w za mian za czas s³u¿ by stra ¿a ko wi przy s³u gu je
czas wol ny od s³u¿ by w tym wy mia rze, w przy jê tym okre sie roz li cze nio wym.

Spo sób pe³ nie nia s³u¿ by w zmia no wym i co dzien nym roz k³a dzie cza su s³u¿ by, zo -
sta³ szcze gó ³o wo okreœ lo ny w wy da nym na pod sta wie art. 35 ust. 11 usta wy o Pañ stwo -
wej Stra ¿y Po ¿ar nej roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji
z dnia 29 gru dnia 2005 ro ku w spra wie pe³ nie nia s³u¿ by przez stra ¿a ków Pañ stwo wej
Stra ¿y Po ¿ar nej (Dz. U. z 2005 r. Nr 266, poz. 2247 z póŸn. zm.). Za kres przed mio to wy
ww. roz po rz¹ dze nia, zgo d nie z § 1, spro wa dza siê do okreœ le nia cza su trwa nia dy ¿u ru
i wy ko ny wa nia za dañ s³u¿ bo wych w zmia no wym roz k³a dzie cza su s³u¿ by, go dzin roz -
po czê cia i za koñ cze nia s³u¿ by, oko li cz no œci uza sa dnia j¹ cych prze d³u ¿e nie cza su s³u¿ -
by, do pu sz czal ne go cza su kie ro wa nia po jaz dem sa mo cho do wym, udzie la nia cza su
wol ne go od s³u¿ by, w³a œci wo œci prze ³o ¿o nych do okreœ la nia har mo no gra mu s³u¿ by,
spo so bu pe³ nie nia dy ¿u rów do mo wych i ich wy mia ru, gru py stra ¿a ków zwol nio nych
z pe³ nie nia s³u¿ by w po rze noc nej, nie dzie le, œwiê ta, a tak ¿e spo so bu pro wa dze nia ewi -
den cji cza su s³u¿ by.

Zgo d nie z art. 71a ust. 1 usta wy o Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej, stra ¿a ko wi przy s³u -
gu je p³at ny do dat ko wy ur lop wy po czyn ko wy w wy mia rze do 18 dni ro cz nie, z ty tu ³u
pe³ nie nia s³u¿ by w wa run kach szkod li wych dla zdro wia al bo szcze gól nie uci¹¿ li wych
ze wzglê du na prze d³u ¿o ny czas s³u¿ by al bo osi¹g niê cia przez stra ¿a ka okreœ lo ne go
wie ku lub sta ¿u s³u¿ by.

W tym miej scu nie zbê d nym wy da je siê przy to cze nie prze pi sów ww. usta wy, re gu lu -
j¹ cych kwe stiê upo sa ¿e nia otrzy my wa ne go przez fun kcjo na riu szy Pañ stwo wej Stra ¿y
Po ¿ar nej. Zgo d nie z art. 85 ust. 2 oma wia nej usta wy, z ty tu ³u s³u¿ by stra ¿ak otrzy mu je 
upo sa ¿e nie i in ne œwiad cze nia pie niê¿ ne okreœ lo ne w usta wie. W myœl art. 86 usta wy,
upo sa ¿e nie stra ¿a ka sk³a da siê z upo sa ¿e nia za sa dni cze go i z do dat ków do upo sa ¿e -
nia. Ka ta log do dat ków do upo sa ¿e nia za wie ra art. 87 ust. 1 usta wy o Pañ stwo wej Stra -
¿y Po ¿ar nej. Po wy ¿ szy prze pis sta no wi, i¿ stra ¿a cy otrzy mu j¹ na stê pu j¹ ce do dat ki do
upo sa ¿e nia:

· do da tek za sto pieñ,

· do da tek s³u¿ bo wy,

· do da tek mo ty wa cyj ny,

· do dat ki uza sa dnio ne szcze gól ny mi w³a œci wo œcia mi, kwa li fi ka cja mi, wa run ka mi
al bo miej scem pe³ nie nia s³u¿ by.

Na pod sta wie art. 93 ust. 1 przed mio to wej usta wy, stra ¿a ko wi przy s³u gu j¹ na stê -
pu j¹ ce œwiad cze nia pie niê¿ ne:

· za si ³ek na za go spo da ro wa nie,

· na gro dy oraz za po mo gi,

· na gro dy ju bi leu szo we,

· do dat ko we wy na gro dze nie za wy ko ny wa nie za dañ zle co nych wy kra cza j¹ cych po za 
obo wi¹z ki s³u¿ bo we,

· na le¿ no œci za po dró ¿e i prze nie sie nia s³u¿ bo we,

· œwiad cze nia zwi¹ za ne ze zwol nie niem ze s³u¿ by.

Sto so wnie do art. 93 ust. 2 w ra zie œmier ci stra ¿a ka lub cz³on ka je go ro dzi ny, przy -
s³u gu j¹: za si ³ek po grze bo wy oraz od pra wa po œmier tna.
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Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze na le ¿y wska zaæ, i¿ prze pi sy usta wy o Pañ stwo wej Stra -
¿y Po ¿ar nej nie prze wi du j¹ mo¿ li wo œci przy zna nia re kom pen sa ty pie niê¿ nej z ty tu ³u
pe³ nie nia s³u¿ by w prze d³u ¿o nym cza sie. Je dy nym up ra wnie niem przy s³u gu j¹ cym
fun kcjo na riu szo wi Stra ¿y Po ¿ar nej z ty tu ³u pe³ nie nia s³u¿ by w prze d³u ¿o nym cza sie
jest przy s³u gu j¹ cy mu czas wol ny od s³u¿ by w tym sa mym wy mia rze, w przy jê tym okre -
sie roz li cze nio wym.

W tym miej scu na le ¿y ró w nie¿ zwró ciæ uwa gê na sta no wis ko ju dy ka tu ry od noœ nie
mo¿ li wo œci sto so wa nia do fun kcjo na riu szy Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej prze pi sów Ko -
dek su pra cy, do ty cz¹ cych wy na gro dze nia za go dzi ny nad li czbo we. S¹d Naj wy ¿ szy
w uchwa le z dnia 18 mar ca 2008 ro ku (sygn. II PZP 3/08), sta n¹³ na sta no wis ku, ¿e do
fun kcjo na riu sza Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej, któ ry pe³ ni³ s³u¿ bê w prze d³u ¿o nym cza -
sie s³u¿ by, o któ rym mo wa w art. 35 ust. 9 i 10 usta wy o Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej,
nie ma j¹ za sto so wa nia, w opar ciu o art. 5 Ko dek su pra cy, prze pi sy te go Ko dek su o wy -
na gro dze niu za pra cê w go dzi nach nad li czbo wych.

Zgo d nie z art. 33 ust. 1 usta wy z dnia 6 kwiet nia 1991 ro ku o Po li cji (t.j.: Dz. U.
z 2007 ro ku Nr 43, poz. 277 z póŸn. zm.), czas pe³ nie nia s³u¿ by po li cjan ta jest okreœ lo -
ny wy mia rem je go obo wi¹z ków, z uw zglê dnie niem pra wa do wy po czyn ku. Za da nia
s³u¿ bo we po li cjan ta, sto so wnie do art. 33 ust. 2 usta wy, po win ny byæ usta lo ne w spo -
sób po zwa la j¹ cy na ich wy ko na nie w ra mach 40-godzinnego ty go dnia s³u¿ by,
w 3-miesiêcznym okre sie roz li cze nio wym. W za mian za czas s³u¿ by prze kra cza j¹ cy
nor mê, po li cjan to wi udzie la siê cza su wol ne go od s³u¿ by w tym sa mym wy mia rze, z wy -
j¹t kiem przy pad ku, o któ rym mo wa w art. 112 ust. 3 przed mio to wej usta wy [dot. po li -
cjan ta ucze stni cz¹ ce go bez po œre dnio, na pod sta wie po ro zu mie nia, o któ rym mo wa
w art. 5a usta wy z dnia 22 sier pnia 1997 ro ku o bez pie czeñ stwie im prez ma so wych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 z póŸn. zm.), w za bez pie cze niu przez Po li cjê bez pie -
czeñ stwa i po rz¹d ku pub li cz ne go w trak cie im pre zy ma so wej, al bo mo ¿e mu byæ przy -
zna na re kom pen sa ta pie niê¿ na, o któ rej mo wa w art. 13 ust. 4a pkt 1 usta wy o Po li cji.

Zgo d nie z art. 13 ust. 4a pkt 1 usta wy o Po li cji, ra da po wia tu lub ra da gmi ny mo ¿e
prze ka zaæ, na wa run kach okreœ lo nych w po ro zu mie niu za war tym miê dzy or ga nem wy -
ko naw czym po wia tu lub gmi ny a w³a œci wym ko men dan tem po wia to wym (miej skim)
Po li cji, œrod ki fi nan so we sta no wi¹ ce do cho dy w³a s ne po wia tu lub gmi ny, dla Po li cji
z prze zna cze niem na re kom pen sa tê pie niê¿ n¹ za czas s³u¿ by prze kra cza j¹ cy nor mê
okreœ lo n¹ w art. 33 ust. 2 tej usta wy. Po ro zu mie nie okreœ la, w szcze gól no œci: ro dza je
usta wo wych za dañ Po li cji, fi nan so wa nych na pod sta wie po ro zu mie nia, wy ko ny wa -
nych w cza sie prze kra cza j¹ cym ww. nor mê, wy so koœæ oraz tryb i ter mi ny prze ka zy wa -
nia œrod ków fi nan so wych, a tak ¿e spo sób do ko ny wa nia oce ny pra wid ³o wo œci
wy ko na nia po ro zu mie nia. Za war cie wska za ne go po ro zu mie nia na stê pu je z ini cja ty wy
je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, a po li cjan ci za czas s³u¿ by prze kra cza j¹ cy wska -
za n¹ w usta wie nor mê, otrzy mu j¹ re kom pen sa tê je dy nie w przy pad ku prze zna cze nia
przez sa mo rz¹d œrod ków na ten cel.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sze na le ¿y wska zaæ, i¿ przy zna nie re kom pen sa ty pie niê¿ nej 
w za mian za czas s³u¿ by prze kra cza j¹ cy nor mê okreœ lo n¹ w art. 33 ust. 2 usta wy o Po li -
cji, nie ma cha rak te ru ob li ga to ryj ne go, o czym œwiad czy za war te w art. 33 ust. 3 przed -
mio to wej usta wy sfor mu ³o wa nie: „mo ¿e byæ mu przy zna na”, i za le ¿y od za war cia
sto so wne go po ro zu mie nia miê dzy or ga nem wy ko naw czym je dno stki sa mo rz¹ du te ry -
to rial ne go a w³a œci wym ko men dan tem po wia to wym (miej skim) Po li cji.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ w wy ni ku we jœcia w ¿y cie usta wy z dnia
12 sty cz nia 2007 ro ku o usta no wie niu „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz -
nej, Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach 2007–2009” (Dz. U.
Nr 35, poz. 213), na st¹ pi ³a zmia na struk tu ry i sta nu eta to we go w Pañ stwo wej Stra ¿y
Po ¿ar nej. Pro gram ten spo wo do wa³, ¿e w je dno stkach or ga ni za cyj nych PSP przy st¹ pio -
no do za stê po wa nia czê œci eta tów fun kcjo na riu szy pe³ ni¹ cych s³u¿ bê na sta no wis kach
nie zwi¹ za nych bez po œre dnio z dzia ³a nia mi ra to wni czy mi, pra co wni ka mi cy wil ny mi.
Dzia ³a nie to ma na ce lu prze su niê cie fun kcjo na riu szy pe³ ni¹ cych do tych czas s³u¿ bê na 
tych sta no wis kach do zmia no we go roz k³a du cza su s³u¿ by, tj. bez po œre dnie go udzia ³u
w dzia ³a niach ratowniczo-gaœniczych. W ra mach ww. Pro gra mu mo der ni za cji (...), Pañ -
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stwo wa Stra¿ Po ¿ar na po zy s ka ³a 600 eta tów pra co wni ków cy wil nych. W ra mach re a li -
za cji za ³o ¿eñ ww. Pro gra mu, z Ko men dy G³ó wnej Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i Szko ³y
G³ó wnej S³u¿ by Po ¿ar ni czej do ko mend po wia to wych (miej skich) w 2007 ro ku do ko na -
no prze su niêæ 60 eta tów fun kcjo na riu szy, na to miast w 2008 ro ku 12 eta tów.

Z powa¿aniem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZNYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Zbi gniew Sos now ski
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka

skie ro wa ne do rzecz ni ka praw dziec ka Mar ka Mi cha la ka

W trak cie se nac kich prac nad no w¹ usta w¹ z dnia 21 li s to pa da 2008 r.
o s³u¿ bie cy wil nej, DzU z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, do strzeg ³em – za ró wno
w no wej usta wie o s³u¿ bie cy wil nej, jak i w po prze d niej – za pis, któ ry mo ¿e
bu dziæ po wa¿ ne w¹t pli wo œci z pun ktu wi dze nia praw dziec ka. Otó¿ art. 97
ust. 10 sta no wi, ¿e do cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej spra wu j¹ cych pie -
czê nad oso ba mi wy ma ga j¹ cy mi sta ³ej opie ki lub opie ku j¹ cych siê dzieæ mi
w wie ku do lat oœ miu nie sto su je siê prze pi sów o roz k³a dach cza su pra cy
prze kra cza j¹ cych osiem go dzin na do bê oraz prze pi sów o wy ko ny wa niu pra -
cy w go dzi nach nad li czbo wych, w no cy oraz w nie dzie lê i œwiê ta.

Nie co od mien nie re gu lu je ten pro b lem usta wa z dnia 26 czer wca 1974 r. –
Ko deks pra cy, DzU z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z póŸ niej szy mi zmia na mi.
Art. 178 ust. 2 ko dek su pra cy sta no wi, ¿e „pra co wni ka opie ku j¹ ce go siê
dziec kiem do ukoñ cze nia przez nie czwar te go ro ku ¿y cia nie wol no bez je go
zgo dy za tru dniaæ w go dzi nach nad li czbo wych, w po rze noc nej, w sy s te mie
cza su pra cy, o któ rym mo wa w art. 139” – cho dzi o sy s tem prze ry wa ne go
cza su pra cy – „jak ró w nie¿ de le go waæ po za sta ³e miej sce pra cy”.

W prak ty ce prze pi sy usta wy o s³u¿ bie cy wil nej da j¹ cz³on kom s³u¿ by cy -
wil nej up ra wnie nie do niep o dej mo wa nia pra cy w go dzi nach nad li czbo wych,
w no cy oraz w nie dzie le i œwiê ta do ukoñ cze nia przez dziec ko lat oœ miu. Pra -
co wni cy, któ rych sto su nek pra cy re gu lu j¹ prze pi sy ko dek su pra cy, po sia da j¹ 
upra wnie nie do niep o dej mo wa nia pra cy w go dzi nach nad li czbo wych i w po -
rze noc nej tyl ko do osi¹g niê cia przez dzie ci lat czte rech. Choæ treœæ up ra wnieñ 
pra co wni czych nie zna cz nie ró¿ ni siê w obu usta wach, to w mo jej oce nie naj -
wa¿ niej sz¹ ró¿ ni c¹ jest in ny za kres cza so wy przy s³u gu j¹ cych up ra wnieñ.

Brzmie nie prze pi sów su ge ru je, ¿e w obu przy pad kach ma my do czy nie nia
z up ra wnie nia mi przy s³u gu j¹ cy mi ro dzi com dziec ka. W tym wy pad ku mo¿ na
je dnak ró w nie¿ przy j¹æ, ¿e prze pi sy te sta no wi¹ swe go ro dza ju pra wa dziec ka 
i, nie ste ty, nie s¹ to pra wa ró w ne. Z przy to czo nych za pi sów wy ni ka, ¿e dzie ci
cz³on ków kor pu su s³u¿ by cy wil nej s¹ przez sy s tem pra w ny chro nio ne le piej ni¿ 
dzie ci in nych pra co wni ków.

Zwra cam siê z pro œb¹ o roz wa ¿e nie, czy przed sta wio ny prze ze mnie stan 
pra w ny jest zgo d ny z Kon sty tu cj¹ Rze czy po spo li tej Pol skiej i czy nie by ³o by
uza sa dnio ne pod jê cie przez Rzecz ni ka Praw Dziec ka sto so wnych dzia ³añ
w ce lu za pe wnie nia ró w nej ochro ny pol skim dzie ciom, nie za le¿ nie od te go,
gdzie pra cu j¹ ich ro dzi ce.

Bê dê wdziê cz ny za usto sun ko wa nie siê przez Rzecz ni ka Praw Dziec ka
do przed sta wio ne go prze ze mnie pro ble mu i po in for mo wa nie mnie o pla no wa -
nych dzia ³a niach w tej spra wie.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku
W³a dy s³aw Daj czak
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Od po wiedŸ

War sza wa, 24 lu te go 2009 r.

Sza no wna Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra W³a dy s³a wa Daj cza ka

pod czas 26. po sie dze nia Se na tu w dniu 5 lu te go 2009 r., a do ty cz¹ ce opie ki nad dzieæ -
mi przez pra cu j¹ cych za wo do wo ro dzi ców, up rzej mie wy jaœ niam:

S³u szna, jest uwa ga Pa na Se na to ra, i¿ po sta no wie nia usta wy o s³u¿ bie cy wil nej
z dnia 21 li s to pa da 2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) s¹ od mien ne od za pi sów Ko dek su 
Pra cy, do ty cz¹ cych za tru dnia nia ro dzi ców w go dzi nach nad li czbo wych.

Zga dzam siê z opi ni¹ Pa na Se na to ra, ¿e od mien noœæ ta po wo do waæ mo ¿e nie ró w ne
trak to wa nie dzie ci, uza le¿ nia j¹c ich los od miej sca pra cy ich ro dzi ców. W opi nii Rzecz -
ni ka Praw Dziec ka po wy ¿ sze prze pi sy na ru sza j¹ za sa dê ró w ne go trak to wa nia.

Dla dzie ci czas, któ ry mo g¹ spê dziæ z ro dzi ca mi, jest do b rem bez cen nym. Jest ele -
men tem nie zbê d nym nie tyl ko dla utrzy ma nia w³a œci wych wiê zi miê dzy ro dzi ca mi
a dzieæ mi, ale te¿ dla za pe wnie nia naj m³od szym po czu cia bez pie czeñ stwa. W is tot nej
mie rze wp³y wa on te¿ na roz wój i wy cho wa nie dziec ka.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, Rzecz nik Praw Dziec ka opo wia da siê za zmia n¹ prze pi sów 
tak, by wszy s t kim dzie ciom przy s³u gi wa ³y ró w ne pra wa, a ich ro dzi ce mie li szan sê har -
mo nij ne go go dze nia ¿y cia za wo do we go i ro dzin ne go – tak, jak sta no wi to „Eu ro pej ski
Pakt na rzecz M³o dych”, bê d¹ cy in te gral n¹ czê œci¹ Stra te gii Liz boñ skiej.

Z powa¿aniem

Ma rek Mi cha lak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci, pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP An drze ja Czu my

We d³ug mo jej wie dzy wy so koœæ op ³a ty ro cz nej za od by wa nie ap li ka cji
rad cow skiej i ad wo kac kiej od gru dnia 2005 r. by ³a re gu lo wa na roz po rz¹ dze -
niem mi ni stra spra wied li wo œci (vi de Roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Spra wied li wo -
œci z dnia 6 gru dnia 2005 r. w spra wie wy so ko œci op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê
rad cow sk¹, DzU Nr 244, poz. 2070 z póŸn. zm.; Roz po rz¹ dze nie Mi ni stra
Spra wied li wo œci z dnia 6 gru dnia 2005 r. w spra wie wy so ko œci op ³a ty ro cz -
nej za ap li ka cjê ad wo kac k¹, DzU Nr 244, poz. 2068 z póŸn. zm.). Wy no si ³a
ona czte ro kro t noœæ mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê usta lo ne go na pod -
sta wie w³a œci wych prze pi sów.

Roz po rz¹ dze nie w spra wie wy so ko œci op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê ad wo -
kac k¹ zo sta ³o zmie nio ne roz po rz¹ dze niem mi ni stra spra wied li wo œci z dnia
16 gru dnia 2008 r. w ten spo sób, ¿e zo sta ³a ona usta lo na w wy so ko œci trzy -
kro t no œci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê usta lo ne go na pod sta wie
w³a œci wych prze pi sów.

Ró¿ ni ca w op ³a cie ro cz nej za rok 2008/2009 wnie sio nej w kwo cie wy ¿ -
szej pod le ga zwro to wi lub za li cze niu na po czet ko lej nej op ³a ty ro cz nej zgo d nie 
z wnios kiem ap li kan ta ad wo kac kie go. Prze pis ten ma za sto so wa nie do op ³at
za ap li ka cjê ad wo kac k¹, po cz¹w szy od ro ku szko le nio we go roz po czy na j¹ ce -
go siê z dniem 1 paŸ dzier ni ka 2008 r.

We d³ug po sia da nych prze ze mnie in for ma cji wy so koœæ op ³at za od by wa -
nie ap li ka cji rad cow skiej do dnia dzi siej sze go nie uleg ³a ana lo gi cz nej zmia -
nie. A za tem pod czas gdy ap li kant ad wo kac ki wno si op ³a tê w wy so ko œci
3 378,00 z³ (3 x 1 126,00 z³), ap li kant rad cow ski ma obo wi¹ zek wnieœæ op ³a tê
w kwo cie 4 504,00 z³ (4 x 1 126,00 z³) za rok szko le nio wy 2008/2009.

Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra o udzie le nie od po wie dzi na na -
stê pu j¹ ce py ta nia.

1. Czym uza sa dnio ne jest tak wy so kie zró¿ ni co wa nie op ³at za od by wa -
nie ap li ka cji rad cow skiej i ad wo kac kiej? Pro szê o po da nie kon kret nych kwot
ko sz tów zwi¹ za nych ze szko le niem ap li kan tów ad wo kac kich oraz rad cow -
skich.

2. Dla cze go do dnia dzi siej sze go te op ³a ty nie zo sta ³y zró w na ne, pod czas
gdy wcze œ niej sze zmia ny roz po rz¹ dzeñ wpro wa dza ne by ³y w ana lo gi cz nym
kszta³ cie i ter mi nie?

3. Czy prze wi du je Pan zró w na nie sy tua cji ap li kan tów rad cow skich z ap li -
kan ta mi ad wo kac ki mi w za kre sie wy so ko œci wno szo nych op ³at? Je ¿e li tak,
to pro szê o po da nie za kre su oraz kon kret ne go ter mi nu wpro wa dze nia zmian.

Jan Do brzyñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 6 mar ca 2009 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na prze s³a ne przy piœ mie Pa ni Mar sza ³ek z dnia 11 lu te go 2009 r.

oœ wiad cze nie pa na se na to ra Ja na Do brzyñ skie go z³o ¿o ne pod czas 26. po sie dze nia Se -
na tu w dniu 5 lu te go 2009 r. w spra wie op ³at ro cz nych za od by wa nie ap li ka cji rad cow -
skiej i ad wo kac kiej, up rzej mie przed sta wiam, co na stê pu je.
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Zgo d nie z art. 76b usta wy z dnia 26 ma ja 1982 r. – Pra wo o ad wo ka tu rze (Dz. U.
z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z póŸn. zm.), art. 321 usta wy z dnia 6 lip ca 1982 r. o rad -
cach pra w nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póŸn. zm.) oraz art. 72a usta wy
z dnia 14 lu te go 1991 r. – Pra wo o no ta ria cie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158) ap li ka -
cje, od po wie d nio ad wo kac ka, rad cow ska i no ta rial na, s¹ od p³at ne. Szko le nie ap li kan -
tów po kry wa ne jest z op ³at wno szo nych przez ap li kan tów do w³a œci wej okrê go wej ra dy
ad wo kac kiej (od po wie d nio w³a œci wej ra dy okrê go wej iz by rad ców pra w nych al bo w³a -
œci wej iz by no ta rial nej). Po wy ¿ sze prze pi sy sta no wi¹ je dno czeœ nie upo wa¿ nie nie dla
Mi ni stra Spra wied li wo œci, po za siêg niê ciu opi nii od po wie d nio Na czel nej Ra dy Ad wo -
kac kiej, Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych al bo Kra jo wej Ra dy No ta rial nej, do okreœ le -
nia, w dro dze roz po rz¹ dze nia, wy so ko œci op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê. Mi n i s ter
Spra wied li wo œci re a li zu j¹c przed mio to we upo wa¿ nie nia obo wi¹ za ny jest kie ro waæ siê
ko nie cz no œci¹ za pe wnie nia w³a œci we go po zio mu wy kszta³ ce nia. Je dno czeœ nie usta wo -
daw ca za strzeg³, ¿e wy so koœæ tej op ³a ty nie mo ¿e byæ wy ¿ sza ni¿ sze œcio kro t noœæ mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia za pra cê.

Prag nê nad mie niæ, i¿ przed mio to we prze pi sy zo sta ³y do da ne usta w¹ z dnia 30 czer wca 
2005 r. o zmia nie usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze i nie któ rych in nych ustaw (Dz. U.
Nr 163, poz. 1361, z póŸn. zm.) i we sz³y w ¿y cie z dniem 10 wrzeœ nia 2005 r.

Re a li zu j¹c za war te w nich upo wa¿ nie nia, Mi n i s ter Spra wied li wo œci wy da³ trzy roz -
po rz¹ dze nia: z dnia 6 gru dnia 2005 r. w spra wie wy so ko œci op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê
ad wo kac k¹ (Dz. U. Nr 244, poz. 2068, z póŸn. zm.), z dnia 6 gru dnia 2005 r. w spra wie
wy so ko œci op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê rad cow sk¹ (Dz. U. Nr 244, poz. 2070, z póŸn. zm.) 
oraz z dnia 9 gru dnia 2005 r. w spra wie wy so ko œci op ³a ty ro cz nej wno szo nej przez ap li -
kan tów no ta rial nych na szko le nie (Dz. U. Nr 244, poz. 2077, z póŸn. zm.). We wszy s t -
kich roz po rz¹ dze niach op ³a ta ro cz na za ap li ka cjê zo sta ³a usta lo na na po zio mie
sze œcio kro t no œci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê, usta la ne go na pod sta wie prze -
pi sów usta wy z dnia 10 paŸ dzier ni ka 2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cê
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z póŸn. zm.), w wy so ko œci obo wi¹ zu j¹ cej w dniu roz po czê cia
ro ku szko le nio we go. Na stê p nie, trze ma roz po rz¹ dze nia mi z dnia 26 sty cz nia 2006 r.
Mi n i s ter Spra wied li wo œci zmniej szy³ wy so koœæ op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê ad wo kac k¹,
rad cow sk¹ i no ta rial n¹, do czte rokro t no œci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê,
usta la ne go na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 10 paŸ dzier ni ka 2002 r. o mi ni mal -
nym wy na gro dze niu za pra cê. W tej wy so ko œci op ³a ty ro cz ne za czê ³y obo wi¹ zy waæ od
dnia 30 sty cz nia 2006 r., z tym ¿e na pod sta wie prze pi sów prze jœcio wych, zna laz ³y one
za sto so wa nie tak ¿e do op ³at ro cz nych wnie sio nych przez ap li kan tów, któ rzy roz po czê li
od by wa nie ap li ka cji na pod sta wie wy ni ków eg za mi nów kon kur so wych prze pro wa dzo -
nych na po szcze gól ne ap li ka cje w dniu 10 gru dnia 2005 r. Ró¿ ni ca w op ³a cie ro cz nej
wnie sio nej w kwo cie wy ¿ szej pod le ga ³a zwro to wi lub za li cze niu na po czet ko lej nej op ³a -
ty ro cz nej zgo d nie z wnios kiem ap li kan ta.

Ma j¹c je dnak na uwa dze li cz ne wnios ki zg³a sza ne przez ap li kan tów rad cow skich
i ad wo kac kich w spra wie dal sze go zmniej sze nia op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê, Mi ni ster -
stwo Spra wied li wo œci zwró ci ³o siê do Na czel nej Ra dy Ad wo kac kiej i Kra jo wej Ra dy
Rad ców Pra w nych o przed sta wie nie kom plek so wych da nych w za kre sie ko sz tów szko -
le nia ap li kan tów w ro ku 2007/2008.

Z da nych przed sta wio nych przez Na czel n¹ Ra dê Ad wo kac k¹ wy ni ka ³o, ¿e ko sz ty
szko le nia ap li kan tów ad wo kac kich w sto sun ku do ro ku 2006 wzros ³y w po szcze gól -
nych ra dach o po nad 20%. Po mi mo to, op ³a ta wno szo na przez ap li kan tów po kry ³a ko -
sz ty ap li ka cji w wiê k szo œci rad z nad wy¿ k¹, a je dy nie w przy pad ku czte rech rad, tj.
w To ru niu, Byd go sz czy, Ko sza li nie i £o dzi, op ³a ty wnie sio ne przez ap li kan tów by ³y ni¿ -
sze ni¿ ko sz ty ap li ka cji.

Po ana li zie po wy ¿ szych da nych oraz na pod sta wie wy ni ków eg za mi nu kon kur so we -
go na ap li ka cjê ad wo kac k¹ w ro ku 2008, w dniu 16 gru dnia 2008 r. Mi n i s ter Spra -
wied li wo œci wy da³ roz po rz¹ dze nie zmie nia j¹ ce roz po rz¹ dze nie w spra wie op ³a ty ro cz nej 
za ap li ka cjê ad wo kac k¹ (Dz. U. Nr 228, poz. 1519), w któ rym wy so koœæ op ³a ty zo sta ³a
usta lo na na po zio mie trzy kro t no œci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê usta lo ne go
na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 10 paŸ dzier ni ka 2002 r. o mi ni mal nym wy na -
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gro dze niu za pra cê. Roz po rz¹ dze nie to we sz³o w ¿y cie z dniem 24 gru dnia 2008 r. Je d-
no czeœ nie w prze pi sach prze jœcio wych okreœ lo no, i¿ ni¿ sza wy so koœæ op ³a ty ma za sto -
so wa nie do op ³at ro cz nych za ap li ka cjê ad wo kac k¹, po cz¹w szy od ro ku szko le nio we go
roz po czy na j¹ ce go siê z dniem 1 paŸ dzier ni ka 2008 r., na to miast ró¿ ni ca w op ³a cie ro cz -
nej za rok 2008/2009 wnie sio nej w kwo cie wy ¿ szej, pod le ga zwro to wi lub za li cze niu na 
po czet ko lej nej op ³a ty ro cz nej zgo d nie z wnios kiem ap li kan ta ad wo kac kie go.

Od noœ nie wy so ko œci op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê rad cow sk¹, z uwa gi na fakt, i¿ trwa
je sz cze ana li za ko sz tów tej ap li ka cji, Mi n i s ter Spra wied li wo œci nie pod j¹³ do tych czas
de cyz ji co do ewen tual nej zmia ny wy so ko œci op ³a ty za szko le nie ap li kan tów rad cow -
skich.

Ze wstêp nej ana li zy przed sta wio nej przez Kra jo w¹ Ra dê Rad ców Pra w nych wy ni ka, 
i¿ wno szo na do tych czas op ³a ta by ³a adek wat na do po no szo nych przez ra dy ko sz tów
szko le nia ap li kan tów. Na to miast przed sta wio na sy mu la cja ko sz tów przy za sto so wa niu 
od p³at no œci w wy so ko œci trzy kro t no œci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê (tak, jak
w przy pad ku op ³a ty za ap li ka cjê ad wo kac k¹), wska zu je, ¿e we wszy s t kich okrê go wych
iz bach rad ców pra w nych wy stê po wa ³y by stra ty.

Roz wa ¿a ne jest wo bec te go przy jê cie po œre dnie go wa rian tu, tj. usta le nia od p³at no -
œci na po zio mie 3,5-krotnoœci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê, jak kol wiek wy -
ma ga to dal szej szcze gó ³o wej oce ny i uzy s ka nia do dat ko wych in for ma cji o ko sz tach
szko le nia w po szcze gól nych okrê go wych iz bach rad ców pra w nych. W zwi¹z ku z po wy ¿ -
szym, w dniu 19 sty cz nia br. zwró co no siê do Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych o do -
dat ko we in for ma cje na te mat po szcze gól nych wy dat ków, któ re na stê p nie zo sta n¹
pod da ne szcze gó ³o wej ana li zie. Osta te cz na de cyz ja w spra wie ewen tual nej zmia ny wy -
so ko œci op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê rad cow sk¹ zo sta nie pod jê ta po prze a na li zo wa niu
uzy s ka nych in for ma cji.

Prag nê tak ¿e nad mie niæ, ¿e w od nie sie niu do ap li ka cji no ta rial nej, Kra jo wa Ra da
No ta rial na uchwa ³¹ z dnia 10 ma ja 2008 r. zwró ci ³a siê z wnios kiem o zmia nê wy so ko -
œci op ³a ty za szko le nie ap li kan tów i usta le nie jej wy so ko œci po no w nie na po zio mie sze -
œcio kro t no œci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê. Wnio sek ten udo ku men to wa no
szcze gó ³o wym roz li cze niem ko sz tów ap li ka cji no ta rial nej. Mi n i s ter Spra wied li wo œci,
ma j¹c na wzglê dzie zmia nê wy so ko œci mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê od dnia
1 sty cz nia 2009 r., pod j¹³ je dnak de cyz jê o po zo sta wie niu wy so ko œci op ³a ty za ap li ka -
cjê no ta rial n¹ na do tych cza so wym po zio mie, tj. czte ro kro t no œci mi ni mal ne go wy na -
gro dze nia za pra cê.

Za u wa ¿yæ po nad to na le ¿y, ¿e prze pi sy usta wy – Pra wo o ad wo ka tu rze, usta wy
o rad cach pra w nych i usta wy – Pra wo o no ta ria cie prze wi du j¹ mo¿ li woœæ zwol nie nia
ap li kan tów z ca ³o œci lub czê œci op ³a ty, lub te¿ roz ³o ¿e nia p³at no œci na ra ty, co w in dy wi -
dual nych spra wach po zwa la roz wi¹ zaæ ewen tual ne pro b lemy fi nan so we ap li kan tów.

W wy ni ku ba da nia uchwa³ sa mo rz¹ du rad cow skie go i ad wo kac kie go w za kre sie
op ³at za ap li ka cjê, któ re wp³y nê ³y do Mi ni stra Spra wied li wo œci w dru gim pó³ ro czu 2008 r.
usta lo no, ¿e po zy ty wnie roz pa trzo no po nad 98% sk³a da nych przez ap li kan tów wnios -
ków o roz ³o ¿e nie p³at no œci za ap li ka cjê na ra ty. Wnios ki w za kre sie zwol nie nia z op ³a ty
za ap li ka cjê zo sta ³y po zy ty wnie roz poz na ne w po nad 40% przy pad ków. Po zy ty wnie roz -
pa trzo no ró w nie¿ wiê k szoœæ wnios ków o od ro cze nie ter mi nu p³at no œci za ap li ka cjê.
Z ana li zy tej wy ni ka za tem, ¿e prze pi sy po zwa la j¹ ce w³a œci wym ra dom na zwol nie nie
ap li kan tów z op ³a ty, od ro cze nie jej p³at no œci lub roz ³o ¿e nie na ra ty, s¹ w prze wa ¿a -
j¹ cym za kre sie sto so wa ne w spo sób ko rzy stny dla ap li kan tów.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPA WIED LI WO ŒCI
Zbi gniew Wro na
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

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

Uzy s ka ³em wie le in for ma cji o rze ko mych nie jas no œciach w zor ga ni zo wa -
nym przez Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej, war tym pra wie 421 mi lio nów z³,
prze tar gu na ra kie ty dla Ma ry nar ki Wo jen nej. Praw do po dob nie sta ³y siê one
przy czy n¹ po zwa nia przez szwe dz ki kon cern SAAB pol skie go mi ni ster stwa
oraz nor wes kiej fir my Kon gsberg, z któ r¹ pol ski re sort pod pi sa³ umo wê.

Nie w¹t pli wie in for ma cje te bu dz¹ za nie po ko je nie, gdy¿ ewen tual ne po -
stê po wa nie s¹ do we mo ¿e wi¹ zaæ siê z po wsta niem zna cz nych ko sz tów, któ -
ry mi mo ¿e zo staæ ob ci¹ ¿o ne mi ni ster stwo. Per spek ty wa po nie sie nia tych
ko sz tów w do bie usil ne go po szu ki wa nia o sz czê dno œci nie przed sta wia siê
obie cu j¹ co. Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cy mi py ta -
nia mi.

1. Czy za cho wa ne zo sta ³y wszel kie pro ce du ry pod czas zor ga ni zo wa ne go 
prze tar gu?

2. Czy pra w d¹ jest, ¿e nor wes ka fir ma Kon gsberg nie spe³ ni ³a wie lu te ch- 
ni cz no -tak ty cz nych wy mo gów prze tar go wych, co mog ³o by j¹ zdys kwa li fi ko -
waæ w dal szej pro ce du rze prze tar go wej?

3. Czy pra w d¹ jest, ¿e w trak cie trwa j¹ cej ju¿ pro ce du ry prze tar go wej zo -
sta ³y zmie nio ne wa run ki prze tar gu, a je ¿e li tak, to ja ki to mia ³o wp³yw na sy -
tua cjê pod mio tów ucze stni cz¹ cych w prze tar gu?

4. Czy zo sta³ za pe wnio ny od po wie d ni nad zór nad przed mio to wym prze -
tar giem?

Jan Do brzyñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.03.11

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

pod czas 26. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 lu te go 2009 r.
w spra wie prze tar gu na do sta wê ra kiet dla Ma ry nar ki Wo jen nej (BPS/DSK-043-1317/09),
up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

Od no sz¹c siê do kwe stii prze strze ga nia pro ce dur w po stê po wa niu prze tar go wym
na do sta wê ra kiet dla Ma ry nar ki Wo jen nej, up rzej mie in for mu jê, ¿e na pod sta wie prze -
pi su art. 4 pkt 3 lit. f usta wy z dnia 29 sty cz nia 2004 r. – Pra wo za mó wieñ pub li cz nych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), po stê po wa nie prze tar go we prze pro wa dzo ne
zo sta ³o na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 23 kwiet nia 1964 r. – Ko deks cy wil ny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz de cyz ji Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej Nr 29l/MON
z dnia 26 lip ca 2006 r. w spra wie za sad i try bu za wie ra nia w re sor cie ob ro ny na ro do -
wej umów, któ rych przed mio tem jest uz bro je nie lub sprzêt woj sko wy (Dz. Urz. MON
Nr 14, poz. 179 ze zm.) i z za cho wa niem wszel kich pro ce dur w tym za kre sie. Na pod sta -
wie prze pi su art. 161 usta wy – Pra wo za mó wieñ pub li cz nych, Pre zes Urzê du Za mó wieñ 
Pub li cz nych prze pro wa dzi³ w tej spra wie po stê po wa nie wy jaœ nia j¹ ce w przed mio cie
wy ³¹ cze nia po stê po wa nia spod sto so wa nia ure gu lo wañ tej usta wy, nie zg³a sza j¹c za -
strze ¿eñ. Tak ¿e Pe³ no moc nik Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej do Spraw Pro ce dur An ty ko -

166 26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r.



rup cyj nych, po do ko na niu ana li zy for mal nej do ku men ta cji po stê po wa nia, jak
i z³o ¿o nych w nim ofert, nie stwier dzi³ na ru szeñ pro ce dur, któ re mog ³y by mieæ wp³yw
na wy nik prze tar gu.

Od no sz¹c siê do kwe stii zgo d no œci ofer ty przed sta wio nej przez fir mê Kon gsberg
z wy mo ga mi wa run ków taktyczno-technicznych prag nê po in for mo waæ, i¿ nie s¹ pra w -
dzi we stwier dze nia, we d³ug któ rych wy mo gi te nie zo sta ³y spe³ nio ne. Zgo d noœæ ofer ty
fir my Kon gsberg z wy mo ga mi wa run ków taktyczno-technicznych po twier dzo na zo sta -
³a przez eks per tów Do wó dz twa Ma ry nar ki Wo jen nej, a sta no wis ko prze ci w ne, nie zgo d -
ne ze sta nem fak ty cz nym, pre zen to wa ne jest przez fir mê SAAB i re pre zen tu j¹ c¹ j¹
kan ce la riê pra w n¹. Po gl¹ dy te wy g³a sza ne s¹ w wa run kach kon ku ren cji miê dzy ucze stni -
ka mi po stê po wa nia, co ma na ce lu do pro wa dze nie do unie wa¿ nie nia prze tar gu, któ re -
go wy nik jest dla fir my SAAB nie ko rzy stny.

Od po wia da j¹c na py ta nie Pa na Se na to ra Ja na Do brzyñ skie go do ty cz¹ ce zmia ny
wa run ków prze tar gu up rzej mie in for mu jê, ¿e na pod sta wie wspo mnia nej de cyz ji
w spra wie za sad i try bu za wie ra nia w re sor cie ob ro ny na ro do wej umów, któ rych przed -
mio tem jest uz bro je nie lub sprzêt woj sko wy oraz wa run ków po stê po wa nia, Za ma wia -
j¹ cy mia³ pra wo do ko naæ zmia ny wcze œ niej okreœ lo nych wy ma gañ. Mo dy fi ka cje te by ³y
do ko ny wa ne na sku tek py tañ, za da wa nych przez wy ko naw ców i do mo men tu wy bo ru
osta te cz nej ofer ty nie by ³y przed mio tem za strze ¿eñ. Ka ¿ dy z ucze stni ków po stê po wa -
nia by³ o fak cie do ko na nia zmian na le ¿y cie po in for mo wa ny i przed z³o ¿e niem osta te cz -
nej ofer ty dys po no wa³ ta k¹ sa m¹ wie dz¹. Od mo men tu z³o ¿e nia przez ucze stni ków
ofert osta te cz nych, wa run ki prze tar gu nie by ³y zmie nia ne.

Od no sz¹c siê na to miast do kwe stii za pe wnie nia w³a œci we go nad zo ru nad przed -
mio to wym po stê po wa niem prag nê po in for mo waæ, ¿e obok wspo mnia ne go nad zo ru
Pe³ no moc ni ka Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej do Spraw Pro ce dur An ty ko rup cyj nych,
prze targ pod le ga³ tak ¿e kon tro li ze stro ny S³u¿ by Kontr wy wia du Woj sko we go, któ ra
nie po wziê ³a in for ma cji mo g¹ cych wska zy waæ na na ru sze nie prze wi dzia nych pra wem
pro ce dur w przed mio to wym po stê po wa niu.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e uz na je Pan Mar sza ³ek
za wy star cza j¹ ce.

£¹ czê wy ra zy sza cun ku i po wa ¿a nia

Bog dan Klich
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Do brzyñ skie go

skie ro wa ne do se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
pe³ no moc ni k do spraw op ra co wa nia pro gra mu za po bie ga nia nie pra wid ³o wo œciom

w in sty tu cjach pub li cz nych Ju lii Pi te ry

Po ja wia j¹ ce siê w me diach in for ma cje o pla no wa nych zmia nach w spo so -
bie fi nan so wa nia par tii po li ty cz nych zwi¹z nych z ode jœciem od bu d¿e to we go
fi nan so wa nia par tii bu dz¹ wie le w¹t pli wo œci. Ro zu miem, ¿e pro po no wa ne
zmia ny s¹ is tot ne w obe c nej sy tua cji bu d¿e tu pañ stwa, je dnak ¿e nie na le ¿y
za po mi naæ o za gro ¿e niach, ja kie nie sie ze so b¹ ode jœcie od bu d¿e to we go fi -
nan so wa nia par tii po li ty cz nych na rzecz fi nan so wa nia z pry wat nych œrod -
ków.

Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o udzie le nie od po wie -
dzi na po ni¿ sze py ta nia.

1. Ja k¹ prze wi du je siê al ter na ty wê dla bu d¿e to we go fi nan so wa nia par tii 
po li ty cz nych?

2. Ja kie zo sta n¹ przed siêw ziê te dzia ³a nia w ce lu za po bie ¿e nia sze rze niu
siê pro ce dur ko rup cyj nych, któ re mo g¹ byæ zwi¹ za ne z fi nan so wa niem par tii
z pry wat nych œrod ków?

3. Ja ki or gan spra wo wa³ by nad zór nad fi nan so wa niem par tii?

Jan Do brzyñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 17 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na za war te w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra Ja na Do brzyñ skie go py -

ta nia:
„1. Ja k¹ prze wi du je siê al ter na ty wê dla bu d¿e to we go fi nan so wa nia par tii po li ty cz -

nych?
2. Ja kie zo sta n¹ przed siêw ziê te dzia ³a nia w ce lu za po bie ¿e nia sze rze niu siê pro ce -

dur ko rup cyj nych, któ re mo g¹ byæ zwi¹ za ne z fi nan so wa niem par tii z pry wat nych œrod -
ków?

3. Ja ki or gan spra wo wa³ by nad zór nad fi nan so wa niem par tii?”
up rzej mie in for mu jê, ¿e pla no wa ne zmia ny za sad fi nan so wa nia par tii po li ty cz nych

s¹ ini cja ty w¹ po sel sk¹. Pro jekt in te re su j¹ cy Pa na Se na to ra zo sta³ – zgo d nie z uzy s ka -
ny mi in for ma cja mi – z³o ¿o ny do Mar sza³ ka Se jmu przez Klub Par la men tar ny Plat for ma 
Oby wa tel ska w dniu 4 lu te go 2009 r. i za pe wne bez prze szkód mo ¿e zo staæ udo stêp -
nio ny.

Z wy ra za mi sza cun ku

Ju lia Pi te ra
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra G³ow skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Zgo d nie z prze pi sem art. 67a ust. 1 usta wy z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r.

o sy s te mie oœ wia ty (DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸ niejszymi zmianami)
w ce lu za pe wnie nia pra wid ³o wej re a li za cji za dañ opie kuñ czych, w szcze gól -
no œci wspie ra nia pra wid ³o we go roz wo ju u cz niów, szko ³a mo ¿e zor ga ni zo waæ
sto ³ów kê. Ko rzy sta nie z po si³ ków w sto ³ów ce szkol nej jest od p³at ne (art. 67a
ust. 2 usta wy). Wa run ki ko rzy sta nia ze sto ³ów ki szkol nej, w tym wy so koœæ
op ³at za po si³ ki, usta la dy rek tor szko ³y w po ro zu mie niu z or ga nem pro wa -
dz¹ cym szko ³ê (art. 67a ust. 3 usta wy). Do op ³at wno szo nych za ko rzy sta nie
przez u cz niów z po si³ ku w sto ³ów ce szkol nej, o któ rych mo wa w ust. 3, nie wli -
cza siê wy na gro dzeñ pra co wni ków i sk³a dek na li cza nych od tych wy na gro -
dzeñ oraz ko sz tów utrzy ma nia sto ³ów ki (art. 67 ust. 4 usta wy).

Pod czas wy ko ny wa nia dys po zy cji prze pi su art. 67a usta wy o sy s te mie
oœ wia ty po ja wia siê w¹t pli woœæ, czy z po si³ ków przy go to wy wa nych przez
sto ³ów ki szkol ne mo g¹ ko rzy staæ oso by in ne ni¿ u cz nio wie, a je ¿e li tak, to ja -
kie s¹ te go pod sta wy pra w ne. Z prze pi su art. 67a ust. 1 usta wy wy ni ka, ¿e
ze sto ³ów ki szkol nej po win ni ko rzy staæ u cz nio wie uczê sz cza j¹ cy do szko ³y,
gdy¿ ce lem or ga ni za cji sto ³ów ki w szko le jest „wspie ra nie pra wid ³o we go roz -
wo ju u cz niów”. Do pu sz cze nie in nych je sz cze u¿y t ko wni ków sto ³ów ki, op rócz
wska za nych, oz na cza ³o by pro wa dze nie przez szko ³ê dzia ³al no œci „po za sta -
tu to wej”, któ ra wy cho dzi ³a by zna cz nie po za za da nia okreœ lo ne we wzor co -
wym sta tu cie szko ³y pub li cz nej re gu lo wa nym prze pi sa mi usta wy o sy s te mie
oœ wia ty i roz po rz¹ dze niem mi ni stra edu ka cji na ro do wej z dnia 21 ma ja
2001 r. w spra wie ra mo wych sta tu tów pub li cz ne go przed szko la oraz pub li cz -
nych szkó³ (DzU Nr 61, poz. 624 z póŸ niej szy mi zmia na mi).

Dy rek tor szko ³y, usta la j¹c wa run ki ko rzy sta nia ze sto ³ów ki szkol nej
w po ro zu mie niu z or ga nem pro wa dz¹ cym szko ³ê (art. 67a ust. 3 usta wy), mo -
¿e dzia ³aæ tyl ko w gra ni cach i na pod sta wie prze pi su art. 67a usta wy. Wy so -
koœæ op ³a ty za po si³ ki usta la dy rek tor szko ³y w po ro zu mie niu z or ga nem
pro wa dz¹ cym szko ³ê (art. 67a ust. 3 usta wy). Na le ¿y zwró ciæ uwa gê na to, i¿
usta wo daw ca po s³u ¿y³ siê po jê ciem „op ³a ta”. Op ³a ta, w od ró¿ nie niu od ce ny,
nie od no si siê do me cha niz mu wol no ryn ko we go, jest bo wiem da ni n¹ okreœ lo -
n¹ prze pi sa mi pra wa. Usta la j¹c wy so koœæ op ³a ty, dy rek tor szko ³y nie po sia -
da kom pe ten cji do usta la nia ce ny, gdy¿ usta la na op ³a ta ma je dy nie po kryæ
ko sz ty sa me go po si³ ku.

Prak ty ka w za kre sie sto so wa nia art. 67a usta wy przez je dno stki oœ wia to -
we jest ró¿ na. Dy rek to rzy szkó³ usta la j¹ w po ro zu mie niu z wój ta mi, bur mi -
strza mi, pre zy den ta mi, sta ro sta mi wa run ki ko rzy sta nia ze sto ³ó wek
szkol nych, w któ rych kr¹g osób up ra wnio nych roz sze rza j¹ o do dat ko we gru -
py: na u czy cie li pra co wni ków da nej szko ³y; in nych pra co wni ków da nej szko ³y;
eme ry tów i ren ci stów; by ³ych pra co wni ków szko ³y; na u czy cie li za trud nio nych
w szko ³ach nie po sia da j¹ cych sto ³ó wek; u cz niów szkó³ nie po sia da j¹ cych sto ³ó -
wek; be ne fi cjen tów po mo cy spo ³e cz nej da nej je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial -
ne go; in ne oso by.

Up rzej mie pro szê o oce nê, czy wska za ne uwa run ko wa nia pra w ne wy klu -
cza j¹ mo¿ li woœæ pro wa dze nia przez sto ³ów kê szkol n¹ ko mer cyj nej dzia ³al no œci
go spo dar czej w po sta ci sprze da ¿y us ³ug ga stro no mi cz nych.

Z wy ra za mi sza cun ku
Piotr G³ow ski
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.02.25

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Pio tra G³ow skie go (BPS/DSK-

-043-1320/09), w spra wie ko rzy sta nia ze sto ³ó wek szkol nych up rzej mie in for mu jê, i¿:
zgo d nie z art. 67a usta wy o sy s te mie oœ wia ty z dnia 7 wrzeœ nia 1991 r. (Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) w ce lu za pe wnie nia pra wid ³o wej re a li za cji za -
dañ opie kuñ czych, w szcze gól no œci wspie ra nia pra wid ³o we go roz wo ju u cz niów, szko ³a
mo ¿e zor ga ni zo waæ sto ³ów kê.

Œwiad cze nie po si³ ku w sto ³ów ce szkol nej od by wa siê na za sa dzie re a li za cji za dañ
je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go z za kre su za dañ oœ wia to wych, za tem z po si³ ku
mo g¹ ko rzy staæ za ró wno u cz nio wie, na u czy cie le oraz in ni pra co wni cy szko ³y – na ró¿ -
nych za sa dach do ty cz¹ cych od p³at no œci. Bio r¹c pod uwa gê fakt, ¿e fun kcja opie kuñ -
cza szko ³y nie do ty czy jej pra co wni ków, przy usta la niu op ³at dla per so ne lu szko ³y
na le ¿y uw zglê dniæ wszy s t kie ko sz ty zwi¹ za ne z przy go to wa niem po si³ ku. Sprze da¿ po -
si³ ku w sto ³ów ce szkol nej na rzecz in nych, in dy wi dual nych pod mio tów ze wnê trz nych,
w tym eme ry to wa nych na u czy cie li i in nych by ³ych pra co wni ków szko ³y, na le ¿y trak to -
waæ ja ko dzia ³al noœæ go spo dar cz¹. Dzia ³al noœæ ta ka wy kra cza po za oœ wia to we i po mo -
co we za da nia u¿y te cz no œci pub li cz nej gmi ny i for my ich re a li za cji pro wa dzo ne przez
szko ³y pub li cz ne. W zwi¹z ku z tym ta ka dzia ³al noœæ nie mo ¿e byæ pro wa dzo na.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Zbigniew W³odkowski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Gó rec kie go

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W imie niu przed sta wi cie li le ka rzy ko or dy na to rów ra to wni ctwa me dy cz -

ne go up rzej mie pro szê o in ter pre ta cjê nor my za war tej w prze pi sie art. 33
pkt 2 usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2006 r. o Pañ stwo wym Ra to wni ctwie Me -
dy cz nym.

Art. 33 pkt 2 wspo mnia nej usta wy sta no wi, ¿e w ra zie ko nie cz no œci szpi -
tal, w któ rym znaj du je siê szpi tal ny od dzia³ ra tun ko wy, lub je dno stka or ga ni -
za cyj na szpi ta la wy spe cja li zo wa na w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ
zdro wot nych nie zbê d nych dla ra to wni ctwa me dy cz ne go za pe wnia j¹ nie -
zw³o cz ny trans port sa ni tar ny w sta nie na g³e go za gro ¿e nia zdro wot ne go do
naj bli¿ sze go za k³a du opie ki zdro wot nej udzie la j¹ ce go œwiad czeñ opie ki zdro -
wot nej w od po wie d nim za kre sie.

Zgo d nie z art. 3 pkt 10 usta wy ze spó³ ra to wni ctwa me dy cz ne go s³u ¿y do
po de jmo wa nia me dy cz nych czyn no œci ra tun ko wych w wa run kach po za szpi -
tal nych.

We d³ug bez po œre dniej in ter pre ta cji wspo mnia ne go ar ty ku ³u wszy s t kie
trans por ty pa cjen tów po miê dzy szpi ta la mi po win ny od by waæ siê po jaz da mi
nie bê d¹ cy mi ka ret ka mi sy s te mu. W rze czy wi sto œci je dnak dy rek to rzy szpi ta -
li, w ce lu zmniej sze nia ko sz tów pro wa dze nia je dno stki, w ra zie po trze by
prze wie zie nia pa cjen ta do in ne go szpi ta la zmu sza j¹ swoich pra co wni ków do
wez wa nia ze spo ³ów ra to wni ctwa me dy cz ne go (ka ret ki S i P) i wy mu sza j¹ na
dys po nen tach po go to wia przy jê cie zle ce nia trans por tu. Ta kie wy ko rzy sta nie
ka re tek, sta no wi¹ cych el e ment sy s te mu, po wo du je, ¿e przez pe wien czas
(na wet do kil ku go dzin) ca ³e po wia ty po zo sta j¹ bez dy ¿u ru j¹ cej ka ret ki.

Oso ba pia stu j¹ ca sta no wis ko le ka rza ko or dy na to ra ra to wni ctwa me dy cz -
ne go jest za ró wno urzê dni kiem, jak i le ka rzem. Mu si prze strze gaæ li te ry pra -
wa, któ ra ja s no pre cy zu je, do cze go s³u ¿¹ je dno stki ra to wni ctwa me dy cz ne -
go, a z dru giej stro ny po wo ³a niem le ka rza jest ra to wa nie ¿y cia lu dz kie go.

Up rzej mie pro szê o spre cy zo wa nie, czy Mi ni ster stwo Zdro wia prze wi du -
je, ¿e le karz ko or dy na tor ma pra wo i obo wi¹ zek udzie liæ zgo dy na prze wie zie -
nie pa cjen ta po miê dzy szpi ta la mi przy po mo cy ze spo ³u ra to wni ctwa
me dy cz ne go.

Z po wa ¿a niem
Ry szard Gó rec ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.03.10

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ry szar da Gó rec kie go prze -

s³a ne przy piœ mie z dnia 11 lu te go 2009 r., w spra wie in ter pre ta cji prze pi su art. 33
pkt 2 usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2006 r. o Pañ stwo wym Ra to wni ctwie Me dy cz nym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z póŸn. zm.), up rzej mie wy jaœ niam.

Obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy upo wa¿ nia j¹ ze spo ³y ra to wni ctwa me dy cz ne go do wy ko ny -
wa nia je dy nie me dy cz nych czyn no œci ra tun ko wych, któ rych fi nan so wa nie od by wa siê
ze œrod ków bu d¿e tu pañ stwa.
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W myœl art. 3 pkt 10 usta wy o Pañ stwo wym Ra to wni ctwie Me dy cz nym ze spo ³y ra -
to wni ctwa me dy cz ne go po de jmu j¹ me dy cz ne czyn no œci ra tun ko we w wa run kach po -
za szpi tal nych. Na to miast art. 46 usta wy okreœ la fi nan so wa nie tych za dañ z bu d¿e tu
pañ stwa z czê œci, któ rych dys po nen ta mi s¹ po szcze gól ni wo je wo do wie.

Na pod sta wie art. 44 ust. 1 po wy ¿ szej usta wy ze spó³ ra to wni ctwa me dy cz ne go
trans por tu je oso bê w sta nie na g³e go za gro ¿e nia zdro wot ne go do naj bli¿ sze go, pod
wzglê dem cza su do tar cia, szpi tal ne go od dzia ³u ra tun ko we go lub do szpi ta la wska za ne -
go przez dys po zy to ra me dy cz ne go (ewen tual nie le ka rza ko or dy na to ra me dy cz ne go).

Po do b nie (art. 45) w przy pad ku, gdy u oso by w sta nie na g³e go za gro ¿e nia zdro wot -
ne go zo sta nie stwier dzo ny stan, któ ry wy ma ga trans por tu bez po œre dnio do je dno stki
or ga ni za cyj nej szpi ta la wy spe cja li zo wa nej w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ zdro wot -
nych nie zbê d nych dla ra to wni ctwa me dy cz ne go, lub gdy tak zde cy du je le karz sy s te mu
obe c ny na miej scu zda rze nia, oso bê ta k¹ trans por tu je siê bez po œre dnio do wska za nej
je dno stki.

Przy wo ³a ne wy ¿ ej prze pi sy je dno zna cz nie wska zu j¹ za kres wy ko ny wa nych trans -
por tów przez ze spo ³y ra to wni ctwa me dy cz ne go i nie jest mo¿ li we, zgo d nie z obo wi¹ zu -
j¹ cy mi prze pi sa mi, wy ko rzy sty wa nie tych ze spo ³ów do in nych za dañ, w szcze gól no œci
trans por tów sa ni tar nych zwi¹ za nych bez po œre dnio ze œwiad cze nia mi udzie la ny mi
w szpi ta lach.

Je dno czeœ nie, zgo d nie z art. 47 ww. usta wy, œwiad cze nia opie ki zdro wot nej udzie -
la ne przez szpi tal ne od dzia ³y ra tun ko we oraz je dno stki or ga ni za cyj ne szpi ta li wy spe -
cja li zo wa ne w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej nie zbê d nych dla
ra to wni ctwa me dy cz ne go (w tym trans port sa ni tar ny ja ko œwiad cze nie to wa rzy sz¹ ce)
fi nan so wa ne s¹ na za sa dach i try bie okreœ lo nym w usta wie z dnia 27 sier pnia 2004 r.
o œwiad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych (Dz. U.
Nr 210, poz. 2135, z póŸn. zm.).

Bio r¹c pod uwa gê ca ³oœæ po wy ¿ szych re gu la cji na le ¿y stwier dziæ, ¿e trans port od
miej sca zda rze nia do szpi tal nych od dzia ³ów ra tun ko wych oraz je dno stek or ga ni za cyj -
nych szpi ta li wy spe cja li zo wa nych w za kre sie udzie la nia œwiad czeñ opie ki zdro wot nej
nie zbê d nych dla ra to wni ctwa me dy cz ne go na le ¿y do za kre su trans por tu ra to wni ctwa
me dy cz ne go (a wiêc jest fi nan so wa ny z bu d¿e tu pañ stwa z czê œci któ rych dys po nen ta -
mi s¹ po szcze gól ni wo je wo do wie), zaœ trans port póŸ niej szy (w tym miê dzy szpi tal ny)
jest fi nan so wa ny zgo d nie z za pi sa mi usta wy z dnia 27 sier pnia 2004 r. o œwiad cze -
niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze œrod ków pub li cz nych. We ry fi ka cja w szpi tal -
nym od dzia le ra tun ko wym lub iz bie przy jêæ roz poz na nia me dy cz ne go po sta wio ne go
wcze œ niej w wa run kach po za szpi tal nych przez le ka rza, pie lêg niar kê czy ra to wni ka me -
dy cz ne go, nie zwal nia szpi ta le z obo wi¹z ku za pe wnie nia pa cjen to wi trans por tu sa ni -
tar ne go do w³a œci we go za k³a du opie ki zdro wot n¹ ze wzglê du na udzie la ny za kres
œwiad czeñ zdro wot nych.

Pod kreœ le nia wy ma ga ró w nie¿ fakt, i¿ wszy s t kie szpi ta le ma j¹ obo wi¹ zek za bez pie -
cze nia mo¿ li woœci re a li za cji trans por tu sa ni tar ne go swoich pa cjen tów, al bo swoi mi
œrod ka mi trans por tu sa ni tar ne go al bo na pod sta wie pod pi sa nych umów z za k³a da mi
opie ki zdro wot nej re a li zu j¹ cy mi trans por ty sa ni tar ne. Ro sz cze nio wa po sta wa pla có -
wek szpi tal nych w za kre sie wy ko rzy sty wa nia ze spo ³ów ra to wni ctwa me dy cz ne go jest
naj czê œciej efek tem dzia ³añ zmie rza j¹ cych go mak sy mal ne go ogra ni cze nia ko sz tów
zwi¹ za nych z re a li za cj¹ trans por tów sa ni tar nych pa cjen tów.

Po wy ¿ szy pro b lem oma wia ny by³ w to ku prac nad no we li za cj¹ usta wy o Pañ stwo -
wym Ra to wni ctwie Me dy cz nym. Dys po nen ci je dno stek zg³a sza li pro ble my zwi¹ za ne
z wy ko ny wa niem trans por tu sa ni tar ne go tj. wy ko rzy sty wa niem ze spo ³ów ra to wni ctwa
me dy cz ne go do trans por tu miê dzy szpi tal ne go przez dy rek to rów szpi ta li.

W od nie sie niu do up ra wnieñ i obo wi¹z ków le ka rza ko or dy na to ra, in for mu jê, i¿ § 3
pkt 1 i pkt 6 roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 24 lu te go 2009 r. w spra wie szcze -
gó ³o we go za kre su up ra wnieñ i obo wi¹z ków le ka rza ko or dy na to ra ra to wni ctwa me dy -
cz ne go okreœ la j¹, i¿ do szcze gó ³o we go za kre su obo wi¹z ków le ka rza ko or dy na to ra
ra to wni ctwa me dy cz ne go na le ¿y wspó³ pra ca z dys po zy to ra mi me dy cz ny mi, je dno stka -
mi sy s te mu, je dno stka mi or ga ni za cyj ny mi szpi ta li wy spe cja li zo wa ny mi w za kre sie
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udzie la nia œwiad czeñ zdro wot nych nie zbê d nych dla ra to wni ctwa me dy cz ne go i je dno -
stka mi wspó³ pra cu j¹ cy mi z sy s te mem oraz wy da nie po le ce nia dys po zy to ro wi me dy cz -
ne mu za dy spo no wa nia ze spo ³em ra to wni ctwa me dy cz ne go po za ob szar dzia ³a nia
dys po nen ta je dno stki na wnio sek in ne go dys po zy to ra me dy cz ne go, w przy pad ku ko -
nie cz no œci u¿y cia je dno stek sy s te mu po za ob sza rem dzia ³a nia dys po nen ta je dno stki.
Prze pi sy te na le ¿y roz pa try waæ w kon tek œ cie za pi sów wy ¿ ej wy mie nio nych art. 44 i 45
usta wy o Pañ stwo wym Ra to wni ctwie Me dy cz nym. W zwi¹z ku w po wy ¿ szym na le ¿y
stwier dziæ, i¿ le karz ko or dy na tor nie ma pra wa wy daæ dys po zy cji na zrea li zo wa nie
trans por tu miê dzy szpi tal ne go przez ze spó³ ra to wni ctwa me dy cz ne go.

Po nad to in for mu jê, i¿ w chwi li obe c nej trwa j¹ pra ce nad no we li za cj¹ ww. usta wy
z udzia ³em osób za jmu j¹ cych siê pro ble ma ty k¹ ra to wni ctwa me dy cz ne go (uz na ni eks -
per ci w dzie dzi nie me dy cy ny ra tun ko wej, to wa rzy stwa na u ko we, zwi¹z ki za wo do we,
sto wa rzy sze nia), w zwi¹z ku z po wy ¿ szym te ma ty ka ta zo sta nie po no w nie szcze gó ³o wo
prze a na li zo wa na.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Marek Twardowski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

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

Z uwa gi na fakt, ¿e Pol ski Zwi¹ zek £y¿ wiar stwa Fi gu ro we go zrze sza
wszy s t kich ³y¿ wia rzy oraz re pre zen tu je ich po za gra ni ca mi kra ju, po zwa lam
so bie po raz ko lej ny po ru szyæ pro b lem pa ry ³y¿ wiar skiej, pa ni Dominiki
Pi¹tkowskiej i pa na Dmitrija Chromina.

Udzie lo na przez pa na Ada ma Gier sza, se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie
Spor tu i Tu ry sty ki, od po wiedŸ (pis mo BG -1 -070/35790/09/T£ z 9 sty cz nia
2009 r.) na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne pod czas dwu dzie ste go trze cie go po sie dze -
nia Se na tu RP w dniu 4 gru dnia 2008 r. w spra wie pa ry ³y¿ wiar skiej, pa ni
Dominiki Pi¹tkowskiej i pa na Dmitrija Chromina, jest bez kry ty cz nym przed sta -
wie niem sta no wis ka tyl ko je d nej stro ny spo ru, to jest Pol skie go Zwi¹z ku £y¿ -
wiar stwa Fi gu ro we go. Po nad to prze czy up rze d nio prze ka za nym in for ma cjom.

Pis mem z dnia 15 paŸ dzier ni ka 2008 r. (BG -1 -070 -14298/08/T£) Mi ni -
ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki po in for mo wa ³o mnie, ¿e „w dniu 10 paŸ dzier ni ka
br. Pol ski Zwi¹ zek £y¿ wiar stwa Fi gu ro we go po wia do mi³ Mi ni ster stwo Spor tu 
i Tu ry sty ki, i¿ pa ra ³y¿ wiar ska, D. Pi¹tkowska i D. Chromin, czy ni sta ra nia
o re pre zen to wa nie barw Bel gii”. Po nad to pis mem z dnia 25 li s to pa da 2008 r.
(BG -1 -070/24 – syg na tu ra jest w tym miej scu nie do od czy ta nia – /08/T£) Mi -
ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki po wia do mi ³o, i¿: „dnia 13 paŸ dzier ni ka br. PZ£F
po in for mo wa³, ¿e otrzy ma³ ofi cjal ne sta no wis ko z Bel gij skiej Kró lew skiej Fe de -
ra cji £y¿ wiar stwa Fi gu ro we go in for mu j¹ ce, ¿e pa ni Dominika Pi¹tkowska i pa n 
Dmitrij Chromin ubie ga j¹ siê o oby wa tel stwo bel gij skie w ce lu re pre zen to wa -
nia te go kra ju we wszy s t kich za wo dach Miê dzy na ro do wej Unii £y¿ wiar skiej
(ISU)”. 

Pis mo Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki z dnia 9 sty cz nia 2009 r., mi mo za -
pi sów o „po no w nej szcze gó ³o wej ana li zie za is t nia ³e go zda rze nia” in for mu je,
¿e „pis mo pa na To na Mul de ra, se kre ta rza ge ne ral ne go bel gij skiej fe de ra cji
nie jest for mal nym wy st¹ pie niem o «u wol nie nie» za wo dni ków”. Ró w nie¿ in -
for ma cja o tre œci: „pan Ton Mul der pod czas osta t niej roz mo wy te le fo ni cz nej,
prze pro wa dzo nej w dru giej po ³o wie gru dnia 2008 r., nie wy ra zi³ chê ci fi nan -
so wa nia ani po zy s ka nia za wo dni ków dla barw Bel gii” prze czy fak tom. Bel -
gij ska Fe de ra cja £y¿ wiar stwa Fi gu ro we go pod jê ³a dzia ³a nia w ce lu
uzy s ka nia oby wa tel stwa przez pa ni¹ Dominikê Pi¹tkowsk¹ i pa na Dmitrija
Chromina. Po nad to je d na z naj lep szych tre ne rek ju¿ od kil ku mie siê cy pro wa -
dzi tre nin gi z za wo dni ka mi. Za jê cia te za pe wni ³a bel gij ska fe de ra cja.

W zwi¹z ku z tym pro szê o po da nie przy czyn uz na nia pism pa na To na
Mul de ra za nie for mal ne oraz po wo dów nie u dzie le nia od po wie dzi na pis ma
bel gij skiej fe de ra cji, choæ wy ma ga te go zwyk ³a up rzej moœæ. Ta ka po sta wa
PZ£F kom pro mi tu je Pol skê i szko dzi spor tow com.

Wy jaœ nie nia wy ma ga ró w nie¿ na stê pu j¹ cy za pis: „Zgo d nie z prak ty k¹
sto so wa n¹ na ca ³ym œwie cie PZ£F jest prze ci w ny te mu, aby za wo dni cy wy -
szko le ni ze œrod ków mi ni ster stwa i zwi¹z ku zo sta li prze ka za ni «gra tis» in nej
fe de ra cji”. Z in for ma cji, ja kie po sia dam, wy ni ka, ¿e przez trzy la ta pa ra sa ma 
fi nan so wa ³a szko le nie. Po nad to na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e pa ra ³y¿ wiar ska, pa ni
Dominika Pi¹tkowska i pa n Dmitrij Chromin, zo sta ³a wy klu czo na z kad ry na -
ro do wej w sier pniu ubieg ³e go ro ku. Ek wi wa lent za ta k¹ pa rê jest zna cz nie
ni¿ szy ni¿ za spor tow ców kad ry na ro do wej.

Sza no wny Pa nie Mi ni strze, po nie wa¿ do tych czas nie uzy s ka ³em rze tel -
nej, wy czer pu j¹ cej i bez spor nej od po wie dzi, up rzej mie pro szê o oso bi ste za -
an ga ¿o wa nie siê w wy jaœ nie nie spra wy, na sza li le ¿y bo wiem ka rie ra
uta len to wa nych ³y¿ wia rzy.

Ma ciej Grub ski
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Od po wiedŸ

War sza wa, 12 mar ca 2009 r.

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

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

czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 ro ku, prze ka za ne pis mem z dnia
11 lu te go 2009 r. (sygn. BPS/DSK-043-1322/09), up rzej mie in for mu jê, i¿ udzie li ³em
wy czer pu j¹ cych od po wie dzi w do tych cza so wej ko re spon den cji z Pa nem se na to rem
Ma cie jem Grub skim w spra wie ³y¿ wiar skiej pa ry spor to wej Do mi ni ka Pi¹t kow ska,
Dmi trij Chro min pis mem: BG-1-070-14298/08/T£ z 15 paŸ dzier ni ka 2008 r.,
BG-1-070/24961/08/T£ z 25 li s to pa da 2008 r. oraz BG-l-070/35790/09/T£ z dnia
9 sty cz nia 2009 r.

Wy jaœ nia j¹c po ru szo ne przez Pa na se na to ra kwe stie za ³¹ czam* sta no wis ko z dnia
27 lu te go br. Pol skie go Zwi¹z ku £y¿ wiar stwa Fi gu ro we go (sygn. 45/2009). Po nad to
prag nê uz naæ za za sa dne spot ka nie Pa na Se na to ra Ma cie ja Grub skie go z Pre ze sem
PZ£F Pa nem Ze no nem Da gie lem ce lem osta te cz ne go wy jaœ nie nia po ru sza nych
kwe stii.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, i¿ Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki nie jest stro -
n¹ w przed mio to wej spra wie.

Z po wa ¿a niem

Miros³aw Drzewiecki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ma cie ja Grub skie go

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci, pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP An drze ja Czu my

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Na wi¹ zu j¹c do od po wie dzi mi ni stra spra wied li wo œci z dnia 31 gru dnia

2008 r. (RP IV Dsn 196/06, BM-I -0700 -338(6)/08) w spra wie pañ stwa
I. i W.S., prag nê po ru szyæ na stê pu j¹ ce kwe stie, o któ rych zo sta ³em po in for mo -
wa ny przez za in te re so wa nych: prof. dra hab. med. I.S. i dra hab. med. W. S.:

1. W dniu 28 li s to pa da 2008 r. pañ stwo I. i W.S. za poz na li siê z ak ta mi
spra wy nu mer RP IV –VI Ds. 42/08 oraz w dniu 10 gru dnia 2008 r. z ak ta mi
taj ny mi tej ¿e spra wy. Na stê p nie w dniu 2 gru dnia 2008 r. na rê ce pro ku ra to -
ra Ada ma Gier ka z³o ¿y li wnio sek o udo stêp nie nie ma te ria ³u do wo do we go
(wraz z po da niem nu me rów akt), na pod sta wie któ re go pro ku ra tor przed sta -
wi³ im za rzu ty i wnios ko wa³ o are szto wa nie, gdy¿ do ku men tów ta kich nie od -
na leŸ li w udo stêp nio nych ak tach spra wy. Wnio sek ten sta no wi za ³¹ cz nik
nr 1 do te go pis ma.

2. Pro ku ra tor Adam Gie rk prze ka za³ s¹ dom wszy s t kich in stan cji in for ma -
cjê o stra tach po nie sio nych przez Skarb Pañ stwa na sku tek prze pro wa dzo -
nych prze tar gów. In for ma cja zo sta ³a prze ka za na przed po wziê ciem
po sta no wie nia o po wo ³a niu bieg ³e go do oce ny prze pro wa dzo nych prze tar -
gów, a co naj wa¿ niej sze po za koñ cze niu œle dz twa i za poz na niu siê pañ stwa S.
z ak ta mi spra wy. Po sta no wie nie o po wo ³a niu bieg ³e go zo sta ³o wy da ne
29 gru dnia 2008 r.

3. Wo bec bra ku opi nii fo nos ko pij nej nie mo¿ na stwier dziæ, ¿e za rzut sto -
so wa nia nie doz wo lo nych me tod œled czych jest przy jê t¹ li ni¹ ob ro ny. Opi nia
ta je dno zna cz nie po twier dzi ³a by na to miast, ¿e je den ze œwiad ków prze s³u -
cha ny w œle dz twie dys po no wa³ wie dz¹ do ty cz¹ c¹ na k³a nia nia W.S. do z³o ¿e -
nia nie pra w dzi wych wy jaœ nieñ ob ci¹ ¿a j¹ cych okreœ lo ne oso by.

4. W. S. ja ko je dy ny w spra wie prze by wa³ w are szcie po nad szeœæ mie -
siê cy. Po wo dem za trzy ma nia i are szto wa nia by³ za rzut z art. 258 k.k., któ ry
w to ku œle dz twa oka za³ siê nie pra w dzi wy. Po stê po wa nie zo sta ³o umo rzo ne,
bo czyn nie no si³ zna mion czy nu za bro nio ne go. Wy da je siê wiêc, ¿e naj pierw
po win na byæ do ko na na rze tel na oce na ze branych do wo dów, a po tem po de jmo -
wa ne tak dra sty cz ne dzia ³a nia jak na przy k³ad are szto wa nie. W tym przy -
pad ku naj pierw po sta wio no za rzu ty, do ko na no are szto wa nia, za bez pie cze nia 
mie nia, a na stê p nie pró bo wa no zna leŸæ do wo dy ob ci¹ ¿a j¹ ce po de jrza nych.
W moim mnie ma niu, dzia ³a nia pod jê te przez pro ku ra to ra w tej spra wie wy -
ma ga j¹ wy jaœ nie nia.

5. Jak oœ wiad czy³ pan W.S., nie ucze stni czy³ on w pro ce du rach prze tar -
go wych, nie zna³ pre ze sów, dy rek to rów i przed sta wi cie li fir my „Dia gno sty -
ka” i nie mia³ z ni mi kon tak tu. Mi mo to za sto so wa no wo bec nie go naj d³u¿ szy
areszt z uwa gi na mo¿ li woœæ ma ta ctwa. Ta kich œrod ków za po bie gaw czych,
zgo d nie z in for ma cj¹ prze ka za n¹ w piœ mie mi ni stra spra wied li wo œci, nie za -
sto so wa no do fak ty cz nie po de jrza nych w tej spra wie.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do pa na mi ni stra o wnik li w¹ oce nê po stê -
po wa nia pro wa dzo ne go przez pro ku ra to ra Ada ma Gier ka, gdy¿ za po zna j¹c
siê z ko re spon den cj¹ do ty cz¹ c¹ przed mio to wej spra wy, od nios ³em wra ¿e nie, 
¿e pro ku ra to ro wi nie za le ¿y na wy jaœ nie niu spra wy, a po de jmo wa ne przez
nie go dzia ³a nia s¹ co naj mniej dzi wne i stron ni cze.

Z po wa ¿a niem
Ma ciej Grub ski
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Od po wiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

War sza wa, 13.03.2009 r.

Pan Se n a tor
Ma ciej Grub ski

Sza no wny Pa nie Se na to rze,
od po wia da j¹c na ko lej ne oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra, z³o ¿o ne w dniu 5 lu te go

2009 ro ku pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP, do ty cz¹ ce po stê po wa nia PR IV–VI
Ds 42/08 (po prze d nia syg na tu ra PR IV –VI Ds 8/07) Wy dzia ³u VI Za miej sco we go w £o -
dzi Biu ra do Spraw Prze stêp czo œci Zor ga ni zo wa nej Pro ku ra tu ry Kra jo wej up rzej mie in -
for mu jê, ¿e na pro œbê I. i W.S. do ³¹ czo no do akt g³ó wnych po wy ¿ sze go po stê po wa nia
wnio sek w przed mio cie za sto so wa nia tym cza so we go are szto wa nia w sto sun ku do po -
de jrza nej oraz wnios ki o za sto so wa nie i prze d³u ¿e nie tym cza so we go are szto wa nia
w sto sun ku do po de jrza ne go W.S. i in nych po de jrza nych.

Zgo d nie z przy jê t¹ wcze œ niej prak ty k¹ znaj do wa ³y siê one w ak tach pod rê cz nych
spra wy. Do ³¹ czo no ró w nie¿ do ku ment sta no wi¹ cy po rê cze nie udzie lo ne przez dr M.E. W.S.

Nie znaj du je me ry to ry cz ne go uza sa dnie nia twier dze nie po de jrza nych, ¿e œle dz two
PR IV –VI Ds 42/08 zo sta ³o za koñ czo ne. Na dal znaj du je siê w ono to ku. Po sta no wie -
niem z dnia 17 lu te go 2009 ro ku okres je go pro wa dze nia zo sta³ prze d³u ¿o ny do dnia
30 czer wca 2009 ro ku.

Uja wni ³a siê bo wiem ko nie cz noœæ zba da nia przez bieg ³e go pra wid ³o wo œci prze pro -
wa dze nia prze tar gów i kon kur sów w Uni wer sy tec kim Szpi ta lu Kli ni cz nym Nr 4 im. Ma -
rii Ko nop nic kiej w £o dzi, Wo je wó dz kim Szpi ta lu Spe cja li sty cz nym im. M. Ko per ni ka
w £o dzi oraz Wo je wó dz kim Szpi ta lu Spe cja li sty cz nym w Zgie rzu oraz usta le nia czy
w zwi¹z ku z za war ty mi umo wa mi po miê dzy spó ³k¹ „Dia gno sty ka” z ww. szpi ta la mi do -
sz³o do po wsta nia szko dy ma j¹t ko wej i w ja kiej wy so ko œci.

Naj praw do po dob niej opi nia zo sta nie op ra co wa na do koñ ca mar ca 2009 ro ku.
Nie zbê d ne jest pod kreœ le nie, ¿e pro ku ra tor Adam Gierk we wnios kach o za sto so -

wa nie tym cza so we go are szto wa nia lub o prze d³u ¿e nie je go sto so wa nia wo bec ¿a dne go
z po de jrza nych nie za mie œci³ in for ma cji o wy so ko œci strat po nie sio nych przez Skarb
Pañ stwa na sku tek prze pro wa dzo nych prze tar gów, ob jê tych przed mio tem œle dz twa.

W œle dz twie po wo ³a no bieg ³e go z za kre su ba dañ fo nos ko pij nych dla od two rze nia
i spi sa nia tre œci na grañ, prze ka za nych przez Pa na Se na to ra. Tre œci od two rzo nych ste -
no gra mów zwe ry fi ko wa no pro ce so wo.

Go dzi siê za u wa ¿yæ, ¿e ana li za tre œci ste no gra mów oraz ze znañ dwu kro t nie prze -
s³u cha ne go œwiad ka, prze czy te zie pre zen to wa nej przez I.S. o po de jmo wa niu przez pro -
ku ra to ra Ada ma Gier ka nie doz wo lo nych me tod œled czych wo bec W.S.

Do po zo sta ³ych kwe stii pod nie sio nych w oœ wiad cze niu szcze gó ³o wo od nios ³em siê
w po prze d nio udzie lo nych od po wie dziach Pa nu Se na to ro wi.

I. i W.S. otrzy ma li od po wiedŸ na pis mo z dnia 2 gru dnia 2008 ro ku, któ re go kse ro -
ko piê do ³¹ czy³ Pan Se n a tor do oœ wiad cze nia z dnia 5 lu te go 2009 ro ku, od ak tu al ne go
re fe ren ta œle dz twa PR IV –VI Ds 42/08.

Z po wa ¿a niem

ZA STÊP CA
PRO KU RA TO RA
GE NER AL NE GO
Je rzy Szy mañ ski

26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r. 177



Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Grzy ba

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê z pro œb¹ o uje dno li ce nie up ra wnieñ gru py osób od po wie -

dzial nych za pro jek to wa nie, bu do wê, od biór i na stêp czy nad zór nad sta nem
bu dow li ko le jo wych w po sta ci ramp ko le jo wych, bu dow li wspo ma ga j¹ cych
dzia ³a nie trak cji ko le jo wych, prze k³a dni ko le jo wych itd.

W obe c nym sta nie pra w nym oso ba ma j¹ ca up ra wnie nia do bu do wy oraz
kon tro li bie ¿¹ cej pod czas trwa nia bu do wy urz¹ dzeñ – bu dow li ko le jo wych
w sze ro kim ro zu mie niu – nie ma kom pe ten cji do kon tro li na stêp czej sta nu te chni cz -
ne go, na przy k³ad po piê ciu la tach od za koñ cze nia bu do wy. Up ra wnie nia ta -
kie ma j¹ bu dow lañ cy dro go wcy, któ rzy nie doœæ, ¿e nie ucze stni czy li
w pro ce sie po wsta wa nia przed mio to wych bu dow li, to je sz cze nie ma j¹ w³a -
œci we go przy go to wa nia. Od po wie d nie roz po rz¹ dze nie nie skie ro wa ³o obo -
wi¹z ku na stêp czej kon tro li nad sta nem te chni cz nym bu dow li ko re lu j¹ cych
z li nia mi ko le jo wy mi do gru py osób, któ re bu do wa ³y te urz¹ dze nia. W prak ty -
ce wy gl¹ da to tak, ¿e od biór na stêp czy oraz spo rz¹ dze nie pro to ko ³u po kon -
trol ne go przez up ra wnio nych do te go dro go wców po le ga na po sta wie niu
pa ra fki pod przy go to wa nym wcze œ niej do ku men tem. Is t nie nie ta kiej fik cji nie
sprzy ja pra wid ³o we mu roz wo jo wi sek to ra ko le jo we go w Pol sce. Nie gwa ran -
tu je te¿ bez pie czeñ stwa eks ploa ta cji.

Pro szê o wy jaœ nie nie przy czyn po wsta nia ta kiej sy tua cji oraz przed sta -
wie nie mo¿ li wych roz wi¹ zañ.

Z po wa ¿a niem
An drzej Grzyb

Od po wiedŸ

War sza wa, 11 mar ca 2009 r.

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

Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Grzy ba, prze s³a ne przy piœ mie
Mar sza³ ka Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 11 lu te go 2009 ro ku, nr pis ma
BPS/DSK-043-1324/09, w spra wie up ra wnieñ gru py osób od po wie dzial nych za pro jek -
to wa nie, bu do wê, od biór i na stêp czy nad zór nad sta nem bu dow li ko le jo wych, wy jaœ -
niam co na stê pu je:

Mi ni ster stwo In fra struk tu ry zwra ca ba cz n¹ uwa gê na pro ble my zwi¹ za ne z up ra w-
nie nia mi bu dow la ny mi i spe cja li za cja mi w tzw. bu do wni ctwie ko le jo wym, zwa ¿yw szy
na cze ka j¹ c¹ nas gi gan ty cz n¹ li cz bê za dañ in we sty cyj nych i mo der ni za cyj nych na ko -
lei, w kon tek œ cie re a li za cji Ma s ter Pla nu dla trans por tu ko le jo we go w Pol sce do 2030 ro -
ku i przy go to wañ do or ga ni za cji fi na ³ów Mi strzostw Eu ro py w pi³ ce no¿ nej EU RO 2012.
Kwe stia up ra wnieñ bu dow la nych ma tu taj wa¿ kie zna cze nie, bo wiem na ryn ku pra cy
jest wy raŸ ny nie do bór spe cja li stów po sia da j¹ cych up ra wnie nia bu dow la ne w ty po -
wych spe cja li za cjach ko le jo wych, za ró wno w za kre sie pro jek to wa nia jak i w za kre sie
kie ro wa nia i nad zo ru nad ro bo ta mi bu dow la ny mi. Re a li za cja sze re gu in we sty cji wspo -
mnia ne go Ma s ter Pla nu i Eu ro 2012 skut ku je na to miast zwiê k szo nym w sto sun ku do
do tych cza so we go za po trze bo wa niem na kad rê z od po wie d ni mi up ra wnie nia mi.
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Pan se n a tor An drzej Grzyb, w swoim oœ wiad cze niu z³o ¿o nym w dniu 5 lu te go,
stwier dza i¿ w obe c nym sta nie pra w nym oso ba ma j¹ ca up ra wnie nia do bu do wa nia
oraz kon tro li w trak cie bu do wy urz¹ dzeñ bu dow li ko le jo wych w sze ro kim ro zu mie niu,
nie ma kom pe ten cji do kon tro li na stêp czej sta nu te chni cz ne go po kil ku la tach od za -
koñ cze nia bu do wy. Je dno czeœ nie pod no si Pan se n a tor, i¿ w przy pad ku dro go wców,
up ra wnie nia kon trol ne ma j¹ oso by czê sto niema j¹ ce od po wie d nie go przy go to wa nia,
któ re nie ucze stni czy ³y w pro ce sie po wsta wa nia bu dow li, co w prak ty ce skut ku je tym,
i¿ od biór na stêp czy i spo rz¹ dze nie pro to ko ³u po kon trol ne go spro wa dza siê do pa ra fo -
wa nia wcze œ niej przy go to wa ne go do ku men tu. Stwier dze nie ta kie, uw zglê dnia j¹c obo -
wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra w ne, jest nie zro zu mia ³e i ca³ ko wi cie nie up ra wnio ne.

Pro ces bu dow la ny jest dzia ³al no œci¹ wy ma ga j¹ c¹ od jej ucze stni ków fa cho wo œci
i prze strze ga nia sze re gu za sad, z któ rych za le dwie czêœæ jest wy ra ¿o na w for mie prze pi -
sów pra w nych. Bu do wni ctwo jest pod da ne sto sun ko wo sil ne mu nad zo ro wi ze stro ny
Pañ stwa, w tym ró w nie¿ eg zek wo wa niu od po wie d nich kwa li fi ka cji osób w nim pra cu -
j¹ cych, wy ko ny wa ne mu przed od po wie d nie or ga ny ad mi ni stra cji architektoniczno-
-budowlanej i nad zo ru bu dow la ne go. Nad zór ten do ty czy w szcze gól no œci osób wy ko -
nu j¹ cych sa mo dziel ne fun kcje te chni cz ne, wska za ne w art. 12 ust. 1 usta wy z dnia
7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póŸn. zm.),
a wiêc osób pro wa dz¹ cych szeœæ ro dza jów dzia ³al no œci bu dow la nej, ta kich jak: 1) pro -
jek to wa nie, spraw dza nie pro jek tów architektoniczno-budowlanych i spra wo wa nie
nad zo ru au tor skie go, 2) kie ro wa nie bu do w¹ lub in ny mi ro bo ta mi bu dow la ny mi, 3) kie -
ro wa nie wy twa rza niem kon struk cyj nych ele men tów bu dow la nych oraz nad zór i kon -
tro lê te chni cz n¹ wy twa rza nia tych ele men tów, 4) wy ko ny wa nie nad zo ru in we stor skie go, 
5) spra wo wa nie kon tro li te chni cz nej utrzy ma nia obie k tów bu dow la nych, 6) rze czo -
znaw stwo bu dow la ne. Wspo mnia na przez Pa na se na to ra kon tro la na stêp cza jest ni -
czym in nym, jak wy ko ny wa niem dzia ³al no œci o któ rej mo wa w art. 12 ust. 1 pkt 5
Pra wa bu dow la ne go. Spra wo wa nie kon tro li te chni cz nej utrzy ma nia obie k tów bu dow -
la nych, mi mo i¿ jest to dzia ³al noœæ wy kra cza j¹ ca po za za kres pro ce su bu dow la ne go,
jest ure gu lo wa na usta w¹ i od no si siê do obie k tów, któ re s¹ pod da wa ne okre so wym
kon tro lom wy ko ny wa nym przez oso by z od po wie d ni mi up ra wnie nia mi. Wy ko ny wa nie
tej ¿e dzia ³al no œci jest uwa run ko wa ne po sia da niem od po wie d nich up ra wnieñ bu dow -
la nych w da nej spe cjal no œci, któ rych szcze gó ³o we wy ma ga nia, or ga ny up ra wnio ne do
na da wa nia i pro ce du ry na da wa nia up ra wnieñ okreœ la j¹ prze pi sy za war te w usta wie
Pra wo bu dow la ne, usta wie z dnia 15 gru dnia 2000 r. o sa mo rz¹ dzie za wo do wym ar chi -
tek tów, in ¿y nie rów bu do wni ctwa i ur ba ni stów (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z póŸn.
zm.) oraz w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 29 kwiet nia 2006 r. w spra -
wie sa mo dziel nych fun kcji te chni cz nych w bu do wni ctwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578,
z póŸn. zm.).

Sy tua cja syg na li zo wa na przez pa na se na to ra Grzy ba nie do ty czy pro ble mu przy -
zna wa nia up ra wnieñ bu dow la nych, bo wiem, w myœl prze pi sów Pra wa bu dow la ne go,
s¹ one przy zna wa ne w po szcze gól nych spe cjal no œciach, do pro jek to wa nia i kie ro wa nia
ro bo ta mi bu dow la ny mi, sta no wi¹c je dno czeœ nie pod sta wê do wy ko ny wa nia dzia ³al no -
œci opi sa nej w art. 12 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go, a wiêc tak ¿e wy ko ny wa nia nad zo ru
in we stor skie go, czy spra wo wa nia kon tro li te chni cz nej. Ro dzaj pro wa dzo nej dzia ³al no -
œci bu dow la nej, po zo sta je kwe sti¹ in dy wi dual ne go wy bo ru oso by po sia da j¹ cej up ra w-
nie nia bu dow la ne, a nie bra ku up ra wnieñ. Rze czy wi stym pro ble mem mo g¹ cym wp³y -
waæ na pro ce sy bu dow la ne w ko lej ni ctwie jest brak od po wie dniej li cz by spe cja li stów,
a wiêc pro b lem ryn ku.

Oczy wi œcie nie mo¿ na przy po mo cy norm pra w nych ni ko go zmu siæ do pro wa dze nia
kon kret nej dzia ³al no œci, na to miast mo¿ na przez od po wie d nie re gu la cje uwol niæ is t nie -
j¹ ce re zer wy kad ro we, wy e li mi no waæ is t nie j¹ ce ba rie ry do stê pu do tych up ra wnieñ ta -
kie jak wy ma ga nia niedo sto so wa ne do is t nie j¹ cych po trzeb ryn ku i za kre su wie dzy
i po stê pu te chni cz ne go. Dzi siej sza wie dza i stan dar dy do ty cz¹ ce pro jek to wa nia, kie ro -
wa nia ro bo ta mi czy utrzy ma nia urz¹ dzeñ opie ra j¹ siê o in ter dys cyp li nar ne te chno lo gie 
mo bil ne, ma j¹ ce wiê cej wspól ne go z in for ma ty k¹, na wi ga cj¹ sa te li tar n¹ i in ny mi no wo -
czes ny mi te chno lo gia mi, ni¿ z tra dy cyj ny mi urz¹ dze nia mi czy obie k ta mi bu dow la ny -
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mi. Zmia ny s¹ ko nie cz ne, ma j¹c na uwa dze dy na mi cz nie ro s n¹ ce po trze by ryn ku
bu do wni ctwa in ¿y nie ryj ne go, a zw³a sz cza bu do wni ctwa ko le jo we go. Dla te go po wo ³a ny
przy Mi ni strze In fra struk tu ry Ze spó³ do spraw in fra struk tu ry trans por tu l¹ do we go
pra cu je nad przy go to wa niem od po wie d nich zmian prze pi sów, m.in. do ty cz¹ cych w³a œ -
nie up ra wnieñ bu dow la nych, nie zbê d nych wy ma gañ i try bu ich na da wa nia.

Mi ni ster stwo In fra struk tu ry bê dzie zo bo wi¹ za ne za wspó³ pra cê i po moc przy jak
naj szyb szym roz wi¹ za niu pro ble mów w omó wio nym za kre sie.

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ju liusz En gel hardt
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ka zi mie rza Ja wor skie go

skie ro wa ne do mar sza³ ka Se na tu RP Bog da na Bo ru se wi cza

Sza no wni Pa nowie Mar sza³ kowie!
Na pod sta wie art. 49 uchwa ³y Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej – Re gu la -

min Se na tu z dnia 23 li s to pa da 1990 r., MP 1991 nr 2, poz. 11, prag nê z³o ¿yæ
na stê pu j¹ ce oœ wiad cze nie.

Umi ³o wa ny Oj ciec Œwiê ty Be ne dykt XVI od po cz¹t ku swo je go pon ty fi ka tu 
pro wa dzi dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu wzmoc nie nie Ko œcio ³a w tych trud nych
dla nie go cza sach. Wszys cy ka to li cy na ca ³ym œwie cie z ra do œci¹ przy jmu j¹
sta ra nia i de cyz je Wi ka riu sza Chry stu sa.

Zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym Kon kor da tem miê dzy Sto li c¹ Apo stol sk¹ a Rze -
cz¹ po spo li t¹ Pol sk¹: „Pañ stwo i Ko œció³ Ka to lic ki s¹ – ka ¿ de w swej dzie dzi nie
– nie za le¿ ne i au to no mi cz ne oraz zo bo wi¹ zu j¹ siê do pe³ ne go po sza no wa nia tej 
za sa dy we wza jem nych sto sun kach”. Pub li cz nie wy g³a sza na w osta t nich
dniach przez Mar sza³ ka Se jmu i Mar sza³ ka Se na tu kry ty ka Oj ca Œwiê te go jest
w tym kon tek œ cie za cho wa niem z ca ³¹ pe w no œci¹ nie od po wie d nim, a byæ mo ¿e 
wrêcz na ru sza j¹ cym tê umo wê miê dzy na ro do w¹.

Jak ró w nie¿ pod kreœ la kon kor dat, „re li gia ka to lic ka jest wy zna wa na
przez wiê k szoœæ spo ³e czeñ stwa pol skie go”. Pub li cz na kry ty ka Oj ca Œwiê te go
jest wiêc uchy bie niem w sto sun kach miê dzy na ro do wych do ko ny wa nym
prze ciw ko po gl¹ dom wiê k szo œci Na ro du. Mog ³o siê wy da waæ, ¿e sy tua cje ta -
kie by ³y cha rak te ry sty cz ne dla okre su PRL i obe c nie nie bê d¹ wy stê po waæ.

Na le ¿y ape lo waæ do osób pe³ ni¹ cych prze cie¿ naj wy ¿ sze fun kcje w pañ -
stwie, by po wstrzy my wa ³y siê od te go ro dza ju nie sto so wnych wy po wie dzi,
jak ró w nie¿, by pad ³y s³o wa prze pro sin.

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

Od po wiedŸ

War sza wa, 5 mar ca 2009 r.

Pan Ka zi mierz Ja wor ski
Se n a tor RP

Sza no wny Pa nie Se na to rze,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra z³o ¿o ne pod czas 26. po sie dze nia Se -

na tu 5 lu te go 2009 ro ku, chcia³ bym za u wa ¿yæ, ¿e mam pra wo do w³a s nej oce ny fak tów
i zja wisk, i nie za mie rzam z te go pra wa zre zyg no waæ. Oce nia j¹c obe c ny Pon ty fi kat po -
zo stañ my przy w³a s nych opi niach. Prag nê tak ¿e przy pom nieæ Pa nu se na to ro wi, ¿e wal -
czy ³em o wol noœæ s³o wa w okre sie PRL i nie za mie rzam re zyg no waæ z tej wol no œci.

Bogdan Borusewicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Ka le ty

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W imie niu Za rz¹ du Fab ry ki Opa ko wañ Kos me ty cz nych „Po lle na” SA

w £as ka rze wie chcia³ bym po ru szyæ spra wê dra sty cz nej, bo a¿ czter dzie sto pro -
cen to wej, pod wy¿ ki cen ener gii elek try cz nej dla od bior ców prze mys ³o wych,
wpro wa dzo nej od 1 sty cz nia 2009 r. przez PGE Za k³ad Ener ge ty cz ny War sza -
wa – Te ren SA.

W piœ mie z dnia 5 gru dnia 2008 r. PGE in for mu je, ¿e pod wy¿ ka ta jest
skut kiem zmie nia j¹ cych siê wa run ków ryn ko wych oraz wy mo gów pra w -
nych, wy ni kiem któ rych jest zmia na cen na ryn ku hur to wym, spo wo do wa na
wzro stem cen wêg la oraz ogra ni cze niem li mi tów emi sji CO2. Zda niem Za -
rz¹ du Po lle ny SA jest to ca³ ko wi cie nie zro zu mia ³e, gdy¿ ce ny wêg la na ryn -
kach œwia to wych w osta t nim pó³ ro czu spad ³y, a przy sto so wa nie prze mys ³u
ener ge ty cz ne go do wy mo gów UE w za kre sie ogra ni cze nia emi sji CO2 zo sta -
nie prze cie¿ wspar te w kwo cie 60 mld z³ ze œrod ków UE.

Z uwa gi na prak ty cz ny mo no pol PGE Za k³a du Ener ge ty cz ne go War sza wa
– Te ren SA fir ma Po lle na SA jest ca³ ko wi cie bez ra dna wo bec mo no po li sty cz -
nych i bez za sa dnych pod wy ¿ek. Koszt ener gii elek try cz nej sta no wi za sa dni -
czy udzia³ w ko sz tach wy twa rza nia i tak ogrom na pod wy¿ ka bê dzie re al nym
za gro ¿e niem dla dwu stu piêæ dzie siê cioo so bo wej za ³o gi, ob a wia j¹ cej siê utra -
ciæ pra cê.

W do bie kry zy su go spo dar cze go, gdy co raz wiê k szej li cz bie za k³a dów
gro zi za mkniê cie, gdy rz¹ dy in nych kra jów wspo ma ga j¹ do ta cja mi w³a s ny
prze mys³, w Pol sce wio d¹ ca gru pa ener ge ty cz na pro wa dzi mo no po li sty cz n¹
po li ty kê ce no w¹. Dzia ³a nia te go ty pu pro wa dz¹ w pro stej li nii do spad ku kon -
ku ren cyj no œci pol skich przed siê biorstw i w kon sek wen cji do kra chu go spo -
dar cze go.

Zwra cam siê za tem z za py ta niem do Pa na Mi ni stra, czy za is t nia ³a sy tua -
cja jest zgo d na z obe c n¹ po li ty k¹ ener ge ty cz n¹ i czy za k³a dy, ta kie jak PGE
Za k³ad Ener ge ty cz ny War sza wa – Te ren SA, mo g¹ do wol nie win do waæ ce ny,
za gra ¿a j¹c tym sa mym is t nie niu za le¿ nych od nich ma ³ych przed siê biorstw.

Z po wa ¿a niem
Piotr Ka le ta

Od po wiedŸ

War sza wa, 4 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z oœ wiad cze niem z³o ¿o nym przez Pa na Se na to ra Pio tra Ka le tê na 26. po -

sie dze niu Se na tu w dniu 5 lu te go 2009 r. (wy st¹ pie nie Mar sza³ ka Se na tu RP z dnia
11 lu te go 2009 r. znak BPS/DSK-043-1328/09), skie ro wa nym do Mi ni stra Go spo dar -
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ki w spra wie skut ków pod wy ¿ek cen ener gii elek try cz nej od 1 sty cz nia 2009 r. dla od -
bior ców prze mys ³o wych (na przy k³a dzie Fab ry ki Opa ko wañ Kos me ty cz nych Po lle na
SA w £as ka rze wie), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ do kwe stii
pod nie sio nych w wy ¿ ej wy mie nio nym oœ wiad cze niu.

Na wstê pie prag nê up rzej mie po in for mo waæ, ¿e w spra wach do ty cz¹ cych zna cz -
nych pod wy ¿ek cen ener gii elek try cz nej prak ty cz nie od po cz¹t ku gru dnia ubieg ³e go ro -
ku do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów oraz do Mi ni stra Go spo dar ki wp³y wa bar dzo du ¿a iloœæ
pism, wy st¹ pieñ i ape li od bior ców ener gii elek try cz nej, w tym od bior ców z wie lu sek to -
rów prze mys ³o wych i ich or ga ni za cji go spo dar czych, we d³ug któ rych pod wy¿ ki te bê d¹
skut ko waæ wy st¹ pie niem ca ³e go sze re gu ne ga ty wnych skut ków dla go spo dar ki na sze -
go kra ju, ze zmniej sze niem lub za prze sta niem pro duk cji w wie lu bran ¿ach, a w kon -
sek wen cji ze zna cz nym wzro stem bez ro bo cia i zmniej sze niem PKB. Nie któ rzy
przed siê bior cy opo wia da j¹ siê za przy wró ce niem po wsze chne go ta ry fo wa nia cen ener -
gii elek try cz nej, a wie lu z nich wska zu je ró w nie¿ na pil n¹ ko nie cz noœæ zna cz ne go ob ni -
¿e nia staw ki po dat ku ak cy zo we go, ja kim ob ³o ¿o na jest ener gia elek try cz na.

W tym miej scu chcê wy raŸ nie pod kreœ liæ, ¿e ze stro ny rz¹ do wej jest pe³ ne zro zu mie -
nie za is t nia ³ej sy tua cji, tym bar dziej, ¿e na im pli ko wa ne ni¹ na sze we wnê trz ne pro ble -
my go spo dar cze i spo ³e cz ne na k³a da siê w tym sa mym cza sie ogól na nie zwyk le
skom pli ko wa na sy tua cja w ca ³ym œwie cie, wy wo ³a na za ta cza j¹ cym co raz to szer sze
krê gi kry zy sem fi nan so wym oraz je go nie do koñ ca da j¹ cy mi siê dziœ okreœ liæ skut ka -
mi, na stêp stwa mi i cza sem trwa nia.

Dla te go ma j¹c na wzglê dzie pil n¹ ko nie cz noœæ zmi ni ma li zo wa nia ne ga ty wnych zja -
wisk w na szym kra ju, dla wzmoc nie nia go spo dar ki Rz¹d przy j¹³ „Plan sta bil no œci i roz -
wo ju” na ³¹ cz n¹ kwo tê oko ³o 91,3 mld z³. W œlad za tym w try bie pil nym
w Mi ni ster stwie Go spo dar ki przy go to wa ny zo sta³ pro jekt do ku men tu „Dzia ³a nia Mi ni -
ster stwa Go spo dar ki na rzecz sta bil no œci i roz wo ju”, za wie ra j¹ cy ze spo lo ny pa kiet trzy -
dzie stu dwóch dzia ³añ, nie zbê d nych za ró wno dla po bu dze nia i zwiê k sze nia po py tu
kon sum pcyj ne go i in we sty cyj ne go, jak ró w nie¿ zwiêk sza j¹ cych po ziom ochro ny przed -
siê bior ców i zmniej sza j¹ cych ob ci¹ ¿e nia ad mi ni stra cyj ne oraz wspie ra j¹ cych in no wa -
cyj ne przed siêw ziê cia.

Na to miast w zwi¹z ku z han dlo wy mi ofer ta mi sek to ra ener ge ty ki na 2009 r., za wie -
ra j¹ cy mi zna cz nie wy ¿ sze ce ny ener gii elek try cz nej, pod jê te zo sta ³y do pu sz czal ne pra -
wem wie lo to ro we dzia ³a nia, ma j¹ ce na wzglê dzie mo¿ li we z³a go dze nie po wsta ³ej
sy tua cji. Przede wszy s t kim w ob sza rach pod le ga j¹ cych ta ry fo wa niu Pre zes Urzê du Re -
gu la cji Ener ge ty ki:

– zmniej szy³ wzro sty cen ener gii elek try cz nej dla od bior ców w go spo dar stwach do --
mo wych do po zio mu oko ³o 19 –21%, co wraz z in ny mi zmia na mi prze k³a da siê
w koñ co wych p³at no œciach na œre dni wzrost o oko ³o 10%,

– zmi ni ma li zo wa³ zmia nê ta ryf Ope ra to rów Sy s te mów Dys try bu cyj nych, co w prak --
ty ce oz na cza sym bo li cz ne ko rek ty cen us ³ug do star cza nia ener gii elek try cz nej dla
wszy s t kich grup od bior ców w ca ³ym kra ju, z ca ³¹ pe w no œci¹ mie sz cz¹ ce siê w gra --
ni cach in fla cyj nych – w okre sie do 28 lu te go 2009 r. ta ry fy wzros ³y œre dnio o 1,1%
(z ak cy z¹), a od 1 mar ca 2009 r. spa dn¹ œre dnio o 0,7%.

– zmniej szy³ dla wszy s t kich grup od bior ców ener gii elek try cz nej staw ki op ³a ty prze j- 
œcio wej na 2009 r. œre dnio o 20% (op ³a ta zwi¹ za na z roz li cza niem po mo cy pub li cz --
nej po roz wi¹ za niu kon trak tów d³u go ter mi no wych KDT w ener ge ty ce).

Je dno czeœ nie Pre zes URE uz na³, ¿e w ak tu al nych wa run kach na 2009 r. nie znaj -
du je uza sa dnie nia dla po zio mu cen ener gii elek try cz nej z wy twa rza nia po wy ¿ ej war to -
œci 165 z³/MWh (185 z³/MWh z ak cy z¹). Wez wa³ ró w nie¿ spó ³ki ener ge ty cz ne do
re ne go cja cji z ko pal nia mi cen umo wnych wêg la ener ge ty cz ne go oraz wez wa³ wy twór -
ców ener gii elek try cz nej ob jê tych roz li cza niem po mo cy pub li cz nej po roz wi¹ za niu kon -
trak tów d³u go ter mi no wych KDT do ob ni ¿e nia kwot tej po mo cy w ra mach sk³a da nych
wnios ków o wy p³a ty za li czek w bie ¿¹ cym ro ku.

W ra mach swoich up ra wnieñ Mi n i s ter Go spo dar ki roz wa ¿a ini cja ty wê zmniej sze -
nia na okres prze jœcio wy ob ci¹ ¿eñ eko no mi cz nych po no szo nych przez przed siê bior -
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stwa ener go ch³on ne, zwi¹ za nych z fun kcjo no wa niem sy s te mu œwia dectw po cho dze nia
ener gii elek try cz nej z ko ge ne ra cji i od na wial nych Ÿró de³ ener gii.

Po nad to Mi n i s ter Go spo dar ki opo wie dzia³ siê za roz wa ¿e niem mo¿ li wo œci ob ni ¿e -
nia staw ki po dat ku ak cy zo we go dla ww. od bior ców do po zio mu 0,5 €/MWh (obe c na
staw ka to oko ³o 5 €/MWh), to jest do po zio mu mi ni mal ne go dla od bior ców prze mys ³o -
wych we d³ug prze pi sów unij nych.

Z pun ktu wi dze nia Mi ni stra Go spo dar ki po de jmo wa ne dzia ³a nia, ma j¹ ce na ce lu
z³a go dze nie wzro stu cen ener gii elek try cz nej, mu sz¹ mieæ przede wszy s t kim cha rak ter
zmian sy s te mo wych w elek tro e ner ge ty ce, a w szcze gól no œci zwiêk sza j¹ cych za kres
fun kcjo no wa nia me cha niz mów ryn ku kon ku ren cyj ne go wszê dzie tam, gdzie to w tym
sek to rze mo¿ li we, czy li w ob sza rze wy twa rza nia i ob sza rze ob ro tu ener gi¹ elek try cz n¹,
a po przez to wy mu sza j¹ cych ra cjo na li za cjê ko sz tów dzia ³a nia po stro nie przed siê -
biorstw ca ³e go sek to ra ener ge ty cz ne go, w tym ró w nie¿ po stro nie re gu lo wa nych przez
Pre ze sa URE ob sza rów prze sy ³u i dys try bu cji ener gii elek try cz nej.

Is tot ne jest bo wiem, aby ko sz ty dzia ³a nia wszy s t kich przed siê biorstw ener ge ty cz -
nych by ³y efek ty wne i w pe³ ni uza sa dnio ne eko no mi cz nie, gdy¿ tyl ko wte dy bê dzie za sa dnym
i w³a œci wym po ziom cen ener gii elek try cz nej, ofe ro wa nej od bior com koñ co wym.

Jest spra w¹ oczy wi st¹, ¿e dla za bez pie cze nia in te re sów Pañ stwa i pra wid ³o we go
fun kcjo no wa nia go spo dar ki nie zwyk le is tot ne zna cze nie ma fun kcjo no wa nie sek to ra
elek tro e ner ge ty cz ne go, a przede wszy s t kim ci¹g ³oœæ i nie za wo dnoœæ do star cza nia ener -
gii elek try cz nej oraz po ziom cen tej ener gii. Pa miê ta j¹c o tym, ¿e w go spo dar ce ryn ko -
wej przed siê bior stwa ener ge ty cz ne pro wa dz¹ swo j¹ dzia ³al noœæ ja ko spó ³ki pra wa
han dlo we go, a or ga ny tych spó ³ek s¹ zob li go wa ne do prze strze ga nia i sza no wa nia ³a du
kor po ra cyj ne go, prak ty cz nym na rzê dziem w rê ku Pañ stwa po zo sta j¹ od po wie d nie re -
gu la cje w ob sza rze pra wa ener ge ty cz ne go.

Dla te go ma j¹c na uwa dze obe c ne wa run ki ryn ko we, z ty tu ³u któ rych do tych czas
nie do sz³o w na szym kra ju w ra mach fun kcjo no wa nia np. To wa ro wej Gie³ dy Ener gii
lub in nych plat form ob ro tu do uk szta³ to wa nia siê tzw. re fe ren cyj nych cen ener gii elek -
try cz nej, wy ni ka j¹ cych z obiek ty wnych praw ryn ko wych ró wno wa ¿e nia po py tu i po da -
¿y, a tym sa mym sta no wi¹ cych is tot ny po ziom od nie sie nia przy za wie ra niu wszel kie go
ro dza ju umów han dlo wych, w Mi ni ster stwie Go spo dar ki zo sta³ przy go to wa ny pro jekt
no we li za cji usta wy Pra wo ener ge ty cz ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.),
za wie ra j¹ cy miê dzy in ny mi obo wi¹ zek ob li ga to ryj nej sprze da ¿y przez wy twór ców ener -
gii elek try cz nej ob jê tych roz li cza niem po mo cy pub li cz nej po roz wi¹ za niu kon trak tów
d³u go ter mi no wych KDT (w tym wy twór ców wcho dz¹ cych w sk³ad przed siê biorstw zin -
te gro wa nych pio no wo) czê œci wy twa rza nej przez nich ener gii elek try cz nej w spo sób za -
pe wnia j¹ cy pub li cz ny i ró w ny do stêp do tej ener gii (sprze da¿ np. w dro dze pub li cz ne go
prze tar gu lub po przez gie³ dê).

Pro jekt tej no we li za cji, ma j¹ cy prio ry tet szyb kiej œcie¿ ki le gis la cyj nej, za wie ra ró w -
nie¿ sze reg no wych up ra wnieñ dla Pre ze sa URE. Miê dzy in ny mi up ra wnie nia te umo¿ -
li wi¹ mu ba da nie za sa dno œci kal ku la cji cen ener gii elek try cz nej przez wy twór ców,
z pub li ko wa niem na tej pod sta wie œre dnich kwar tal nych cen tej ener gii, niepod le ga -
j¹ cych ww. obo wi¹z ko wi ob li ga to ryj ne mu. Ró w nie¿ umo¿ li wi¹ mu usta la nie na okre sy
prze jœcio we (nie d³u¿ sze ni¿ dwa la ta) mak sy mal nych cen ener gii elek try cz nej dla wy -
twór ców oraz dla przed siê biorstw ob ro tu t¹ ener gi¹ w uza sa dnio nych przy pad kach,
wska zu j¹ cych na po sia da nie przez te przed siê bior stwa ener ge ty cz ne si ³y ryn ko wej za -
gra ¿a j¹ cej pra wid ³o we mu fun kcjo no wa niu me cha niz mów ryn ko wych. W ce lu ochro ny
od bior ców koñ co wych, no we up ra wnie nia po zwo l¹ ró w nie¿ Pre ze so wi URE na na k³a -
da nie w okre sach prze jœcio wych in nych obo wi¹z ków na przed siê bior stwa ener ge ty cz -
ne, w tym obo wi¹z ku sprze da ¿y okreœ lo nej ilo œci ener gii elek try cz nej na wa run kach
przez nie go uz na nych za w³a œci we.

Ocze ku je siê, ¿e we jœcie w ¿y cie pro po no wa ne go roz wi¹ za nia w kon sek wen cji do -
pro wa dzi do trans pa ren tnej wy ce ny ener gii elek try cz nej w na szym kra ju i uk szta³ tu je
jej po zio my w opar ciu o sy s tem ko sz tów w pe³ ni uza sa dnio nych eko no mi cz nie w wa -
run kach go spo dar ki ryn ko wej. Jak bo wiem po ka zu j¹ do tych cza so we do œwiad cze nia
kra jów za cho dnich, gdzie za dzia ³a ³y me cha niz my wol ne go kon ku ren cyj ne go ryn ku
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ener gii elek try cz nej, tak uk szta³ to wa ne ce ny tej ener gii sta ³y siê je d nym z pod sta wo -
wych pa ra me trów, ma j¹ cych zde cy do wa nie ko rzy stne prze ³o ¿e nie i po zy ty wny wp³yw
na roz wój dzia ³al no œci go spo dar czej, a w kon sek wen cji na zna cz nie wy ¿ szy po ziom ¿y -
cia mie sz kañ ców tych kra jów ni¿ u nas.

Od no sz¹c siê do czyn ni ków wzro stu cen ener gii elek try cz nej, po ru szo nych w oœ wiad -
cze niu Pa na Se na to ra Pio tra Ka le ty, prag nê up rzej mie wy jaœ niæ, ¿e ce ny ener gii ofe ro -
wa nej od bior com, do tej po ry zbyt d³u go i szty wno kszta³ to wa ne na za ni ¿o nych
po zio mach przez Pre ze sa URE (a wcze œ niej w po sta ci za ni ¿o nych cen urzê do wych), re a -
gu j¹ i z ca ³¹ pe w no œci¹ bê d¹ da lej re a go waæ na zmia ny cen pier wot nych noœ ni ków
ener gii oraz struk tu ry pa liw s³u ¿¹ cych do jej wy twa rza nia, na ko sz ty po zy s ki wa nia
up ra wnieñ do emi sji CO2 oraz na po zio my cen ener gii elek try cz nej w ró¿ nych kra jach Unii
Eu ro pej skiej w ra mach roz wo ju je dno li te go kon ku ren cyj ne go ryn ku. Jest to zja wis ko
na tu ral ne i nor mal ne w wa run kach go spo dar ki ryn ko wej. Me cha nizm te go zja wis ka
do ty czy ró w nie¿ w ca ³ej roz ci¹g ³o œci kszta³ to wa nia po zio mów cen wszy s t kich to wa rów,
pro du k tów i us ³ug – i ja ko ta ki nie bu dzi sprze ci wu ani kon su men tów, ani przed siê -
bior ców.

Ce ny ener gii oraz us ³ug jej do star cza nia mu sz¹ ró w nie¿ uw zglê dniaæ re al ne po trze -
by fi nan so wa nia mo der ni za cji i roz wo ju sie ci elek tro e ner ge ty cz nych oraz mo cy wy -
twór czych, opar tych o no wo czes ne eko lo gi cz ne te chno lo gie. Te re al ne po trze by
mo der ni za cji i roz wo ju po ten cja ³u ener ge ty cz ne go s¹ i na dal nie zmien nie bê d¹ po cho d- 
n¹ ko nie cz no œci za cho wa nia bez pie czeñ stwa i ci¹g ³o œci do star cza nia ener gii elek try cz -
nej na po trze by ca ³ej go spo dar ki na sze go kra ju, przy od po wie d nio ela sty cz nym wzro -
œcie za po trze bo wa nia na ener giê wraz ze wzro stem PKB.

W mo jej oce nie bez szyb kie go pod jê cia z je d nej stro ny przez sek tor ener ge ty cz ny
w na szym kra ju zde cy do wa nych dzia ³añ i przed siêw ziêæ w za kre sie re a li za cji po wa¿ -
nych ka pi ta ³o ch³on nych mo der ni za cji od two rze nio wych i no wych in we sty cji, zwiêk -
sza j¹ cych po ten cja³ zdol no œci wy twór czych, prze sy ³o wych i dys try bu cyj nych,
a z dru giej stro ny bez pod jê cia przez wszy s t kich od bior ców ener gii elek try cz nej kon -
sek wen tnych dzia ³añ prooszczêdnoœciowych w za kre sie zmniej sza nia zu ¿y cia tej ener -
gii (w na szym kra ju ma my nie ste ty od wie lu lat je d ne z naj wy ¿ szych w ska li
eu ro pej skiej wskaŸ ni ki ener go ch³on no œci i elek tro ch³on no œci PKB), pol ska go spo dar ka 
bê dzie przez ko lej ne la ta w sta nie struk tu ral ne go za póŸ nie nia, z pe³ ny mi te go kon sek -
wen cja mi dla po zio mu i ja ko œci ¿y cia spo ³e czeñ stwa na sze go kra ju.

Ob ser wo wa ny w osta t nim cza sie wzrost cen ener gii elek try cz nej, wy twa rza nej
w na szym kra ju w po nad 92% z wêg la ka mien ne go i bru nat ne go, jest miê dzy in ny mi
spo wo do wa ny du ¿ym wzro stem cen kra jo we go wêg la dla ener ge ty ki, co w za sa dni czej
mie rze po dyk to wa ne jest ko nie cz no œci¹ za bez pie cze nia bie ¿¹ ce go i przy sz³e go po zio mu 
wy do by cia wêg la w kra ju ja ko w³a s ne go su row ca ener ge ty cz ne go, unie za le¿ nia j¹ ce go
nas w du ¿ej mie rze od za k³ó ceñ ze wnê trz nych do staw. Je ¿e li ce ny wêg la na œwia to wych 
ryn kach bê d¹ da lej spa daæ, to byæ mo ¿e w sto sun ko wo kró t kim cza sie po wsta n¹ eko -
no mi cz nie uza sa dnio ne wa run ki do im por tu wêg la na wiê k sz¹ ska lê przez kra jo we
elek tro wnie, zu ¿y wa j¹ ce wê giel ka mien ny. W ka ¿ dym b¹dŸ ra zie na pe w no o tym zde cy -
du je czy sty ra chu nek eko no mi cz ny, któ ry jest pod sta w¹ fun kcjo no wa nia firm w wa -
run kach li be ral nej go spo dar ki. Wy da je siê, ¿e z uwa gi na swo je po ³o ¿e nie (blis koœæ
por tu w Szcze ci nie i obe c ne du ¿e ko sz ty ko le jo we go trans por tu wêg la z ko palñ Gór ne go 
Œl¹s ka), pier wsz¹ ta ka elek tro wni¹ mo ¿e byæ Ze spó³ Elek tro wni Dol na Odra SA, na le -
¿¹ cy do gru py ener ge ty cz nej PGE SA.

W od nie sie niu do za ga dnie nia mo¿ li we go wspar cia sek to ra ener ge ty cz ne go w kwo -
cie oko ³o 60 mld z³o tych ze œrod ków Unii Eu ro pej skiej prag nê up rzej mie wy jaœ niæ, ¿e
po wy ¿ sza kwo ta ma po cho dziæ ze sprze da ¿y przez Pol skê w la tach 2013–2019 up ra w-
nieñ do emi sji CO2 na au kcjach. Przy czym is tot nym jest fakt, ¿e przy cho dy z au kcji
tych up ra wnieñ za sa dni czo nie mo g¹ byæ wy dat ko wa ne na in we sty cje w mo ce wy twór -
cze z uwa gi na wy ty cz ne Ko mi sji Eu ro pej skiej od noœ nie za sad udzie la nia po mo cy pub -
li cz nej, na to miast mo g¹ zo staæ wy dat ko wa ne w for mie in we sty cji na po pra wê
efek ty wno œci ener ge ty cz nej, na roz wój od na wial nych Ÿró de³ ener gii, czy te¿ na wdra ¿a -
nie te chno lo gii wy chwy tu i ma ga zy no wa nia CO2.
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W tym miej scu prag nê nad mie niæ, ¿e w ra mach roz mów i uz go dnieñ w Bruk se li,
zwi¹ za nych z we jœciem w ¿y cie od 2013 r. tzw. pa kie tu klimatyczno-energetycznego
Ko mi sji Eu ro pej skiej, Pol ska uzy s ka ³a ko rzy stny wy j¹ tek od wy ¿ ej wy mie nio nych za -
sad, gdy¿ we d³ug po sta no wieñ kon kluz ji Ra dy Eu ro pej skiej z gru dnia 2008 r. w la tach
2013–2016 bê dzie my mog li wy ko rzy staæ przy cho dy z au kcji up ra wnieñ w ce lu wspar -
cia bu do wy wy so ce efek ty wnych elek tro wni, a po nad to bê dzie mo¿ li we wspar cie do
15% ko sz tów in we sty cji dla no wych in sta la cji przy sto so wa nych do wy chwy tu i sk³a do -
wa nia CO2, któ rych po ziom efek ty wno œci prze kra cza po zio my za war te w za ³¹ cz ni ku
I De cyz ji Ko mi sji Eu ro pej skiej z dnia 21 gru dnia 2008 r. (2007/74/WE).

Po nad to w wy jaœ nie niu do po ru szo nej w oœ wiad cze niu Pa na Se na to ra kwe stii ogra -
ni cze nia li mi tów emi sji CO2, a w szcze gól no œci li mi tów na la ta 2013–2019, prag nê
up rzej mie do pre cy zo waæ, ¿e Pol ska mo ¿e bez p³at nie prze ka zaæ elek tro wniom 70% bez -
p³at nych up ra wnieñ do emi sji CO2 tyl ko w 2013 r., na to miast w la tach 2014–2019
iloœæ tych dar mo wych up ra wnieñ bê dzie ule gaæ stop nio we mu zmniej sza niu, co
w prak ty ce bê dzie oz na czaæ ko lej ne wzro sty rze czy wi stych ko sz tów po no szo nych przez
elek tro wnie na za kup na ryn ku bra ku j¹ cej co raz to wiê k szej ilo œci up ra wnieñ i od po -
wie d nio id¹ ce w œlad za tym wzro sty cen wy twa rza nej przez nie ener gii elek try cz nej.
Wzro sty te bê d¹ je dnak zmi ni ma li zo wa ne z uwa gi na ko nie cz noœæ wy ko rzy sta nia otrzy -
ma nych przez elek tro wnie dar mo wych up ra wnieñ do rze czy wi ste go wy twa rza nia ener -
gii elek try cz nej, bez mo¿ li wo œci ich od sprze da ¿y z po mi niê ciem te go wy twa rza nia, co
po zwo li wy e li mi no waæ zja wis ko tzw. zy s ków nie u za sa dnio nych.

Prag nê ró w nie¿ wy jaœ niæ, ¿e w ca ³ym okre sie stop nio we go zmniej sza nia przy dzia ³u
elek tro wniom dar mo wych up ra wnieñ do emi sji CO2 bar dzo is tot nym jest fakt, ¿e to
w ge stii na sze go kra ju bê dzie tem po te go co ro cz ne go zmniej sza nia, a co za tym idzie
w kon sek wen cji tem po zmian z te go ty tu ³u cen ener gii elek try cz nej, ofe ro wa nej przez
elek tro wnie. Do pie ro w 2020 r. elek tro wnie bê d¹ mu sia ³y na by waæ 100% up ra wnieñ
na au kcjach, co nie w¹t pli wie znaj dzie swo je od zwier cied le nie w ce nach wy twa rza nej
ener gii.

War to w tym miej scu skon sta to waæ, ¿e po sta no wie nia za war te w pa kie cie
klimatyczno-energetycznym je dno zna cz nie wy mu sza j¹ na pol skiej ener ge ty ce szyb kie
in we sty cje w no we mo ce wy twór cze oraz te chno lo gie czy ste go wêg la. Ta gi gan ty cz na te chno -
lo gi cz na prze bu do wa bê dzie wy ma ga ³a po zy s ki wa nia przez ener ge ty kê ol brzy mich
œrod ków fi nan so wych, po cho dz¹ cych z ró¿ nych do stêp nych i mo¿ li wych Ÿró de³, w tym
nie w¹t pli wie ze œrod ków unij nych.

Pol ska bê dzie zo bo wi¹ za na do przed sta wie nia Ko mi sji Eu ro pej skiej kra jo we go pla -
nu in for mu j¹ ce go o in we sty cjach w do po sa ¿e nie oraz mo der ni za cjê in fra struk tu ry
ener ge ty cz nej, in we sty cjach w czy ste te chno lo gie oraz w dy wer sy fi ka cjê tzw. ko szy ka
ener ge ty cz ne go i Ÿró de³ do staw oraz do co ro cz ne go przed sta wia nia ra por tu z re a li za cji
tych in we sty cji.

Od no sz¹c siê do stwier dze nia o sto so wa nie prak tyk mo no po li sty cz nych przez spó ³-
kê PGE Za k³ad Ener ge ty cz ny Warszawa – Teren SA prag nê up rzej mie nad mie niæ, ¿e
ma j¹c na wzglê dzie kszta³ to wa nie struk tur pra w nych i or ga ni za cyj nych ryn ku ener gii
elek try cz nej w pe³ nej zgo d no œci z roz wi¹ za nia mi unij ny mi, w ra mach im ple men to wa -
nia do na sze go po rz¹d ku pra w ne go po sta no wieñ dy rek ty wy 2003/54/WE z dnia
26 czer wca 2003 r. do ty cz¹ cej wspól nych za sad ryn ku we wnê trz ne go ener gii elek try cz -
nej i uchy la j¹ cej dy rek ty wê 96/92/WE, do ww. usta wy z dnia 10 kwiet nia 1997 r. Pra -
wo ener ge ty cz ne zo sta ³a miê dzy in ny mi wpro wa dzo na za pi sem art. 4j tzw. za sa da TPA
(Third Fart Ac cess – do stêp stro ny trze ciej), zgo d nie z któ r¹ od bior cy ma j¹ pra wo do za -
ku pu ener gii elek try cz nej od wy bra ne go przez sie bie sprze daw cy tej ener gii.

Od dnia 1 lip ca 2007 r. po wy ¿ sze pra wo przy s³u gu je nie tyl ko od bior com prze mys -
³o wym (du zi od bior cy mie li ju¿ to pra wo od 1 sty cz nia 2004 r.), ale ró w nie¿ od bior com
ener gii elek try cz nej w go spo dar stwach do mo wych, obe jmu j¹c tym sa mym wszy s t kich
od bior ców w na szym kra ju. Oz na cza to tym sa mym, ¿e od dnia 1 lip ca 2007 r. wszys cy
od bior cy ener gii elek try cz nej w na szym kra ju ma j¹ pra wo wy bo ru (i zmia ny) przed siê -
bior stwa za jmu j¹ ce go siê ob ro tem (sprze da ¿¹) ener gii elek try cz nej. Do ty czy to ró w nie¿
Fab ry ki Opa ko wañ Kos me ty cz nych Po lle na SA, któ ra wca le nie mu si ku po waæ ener gii
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od spó ³ki PGE Za k³ad Ener ge ty cz ny Warszawa – Teren SA, gdy¿ mo ¿e j¹ ku piæ od wy -
bra ne go przez sie bie in ne go sprze daw cy, ma j¹ ce go wa¿ n¹ kon ce sjê na ob rót ener gi¹
elek try cz n¹, wy da n¹ przez Pre ze sa URE.

Wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e w kon tek œ cie is t nie nia z³o ¿o nej pro ble ma ty ki pod wy ¿ek
cen ener gii elek try cz nej w na szym kra ju, po wy ¿ sze sze ro kie wy jaœ nie nia zo sta n¹ przy -
jê te ja ko wy czer pu j¹ ca od po wiedŸ na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Pio tra Ka le ty.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Joan na Strzelec-£obodziñska
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Ka le ty

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W imie niu w³adz sa mo rz¹ do wych gmi ny i mia sta Odo la nów w po wie cie

Ostrów Wiel ko pol ski w wo je wó dz twie wiel ko pol skim oraz spo ³e cz no œci lo kal -
nej mie sz kañ ców wsi Hu ta zwra cam siê z pro œb¹ o udzie le nie po mo cy fi nan -
so wej w wy so ko œci 500 ty siê cy z³ na prze bu do wê dro gi gmin nej nr 796302P
Hu ta – Dêb ni ca na od cin ku 1 ty si¹ ca 308 m.

Ko sz ty re a li za cji te go za da nia za my ka j¹ siê w kwo cie 1 mi lio na 18 ty siê -
cy 454 z³ 20 gr, a w bu d¿e cie na 2009 r. gmi na ma za gwa ran to wa ne œrod ki
w wy so ko œci 500 ty siê cy z³. W³a dze sa mo rz¹ do we zro bi ³y wszy s t ko, aby
uzy s kaæ wspar cie fi nan so we na re a li za cjê pro jek tu. Dla te go w mar cu 2008 r.
z³o ¿y ³y wnio sek w ra mach „Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
dzia ³a nie 2.2”. Z³o ¿y ³y ró w nie¿ wnio sek w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008–2011. Nie ste ty, nie spot ka ³o siê to z po zy -
ty wnym od ze wem. Pro œba ta ma szcze gól ne uza sa dnie nie, gdy¿ gmi na Odo -
la nów jest sto sun ko wo bie dna i ko rzy sta z sub wen cji wy ró wnaw czej
i uzu pe³ nia j¹ cej, co po twier dza jej trud n¹ sy tua cjê fi nan so w¹.

W naj bli¿ szym cza sie gmi na pla nu je og ³o sze nie prze tar gu na wy ko na nie
dro gi i od te go, jak zo sta nie roz pa trzo na ni niej sza pro œba, za le ¿y ja ki za kres
za da nia zo sta nie ujê ty w prze tar gu: ca ³oœæ czy tyl ko czêœæ.

Ma j¹c na uwa dze Pa na ¿y czli wy sto su nek do in i cja tyw sa mo rz¹ dów lo -
kal nych li czê na po zy ty wne roz pa trze nie ni niej szej pro œby.

Z po wa ¿a niem
Piotr Ka le ta

Od po wiedŸ

War sza wa, 26.02.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 11 lu te go 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-

-043-1327/09), prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na
Pio tra Ka le tê pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 ro ku w spra wie
pro œby o udzie le nie po mo cy fi nan so wej na prze bu do wê dro gi gmin nej nr 796302P Hu ta
– Dêb ni ca up rzej mie in for mu jê, i¿ na bór wnios ków je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne -
go o do fi nan so wa nie prze bu do wy, bu do wy, re mon tów dróg lo kal nych w ra mach Pro -
gra mu Wie lo let nie go pn. „Na ro do wy Pro gram Prze bu do wy Dróg Lo kal nych
2008–2011” na rok 2009 zo sta³ za koñ czo ny w dniu 21 li s to pa da 2008 ro ku.

Prze pro wa dze nie na bo ru sta no wi ³o za da nie wo je wo dów oraz po wo ³a nych przez
nich w tym ce lu ko mi sji wo je wó dz kich, z³o ¿o nych z przed sta wi cie li urzê du wo je wó dz -
kie go, urzê du mar sza³ kow skie go, od dzia ³u Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au -
to strad oraz Po li cji. W usta lo nym przez Ra dê Mi ni strów ter mi nie wp³y nê ³o do
wo je wo dów po nad 2,4 tys. wnios ków o do fi nan so wa nie za dañ w ra mach Pro gra mu.
W wy ni ku kon kur su ko mi sje wo je wó dz kie po zy ty wnie za kwa li fi ko wa ³y 947 wnios ków
i roz dzie li ³y ca ³¹ re zer wê ce lo w¹ na 2009 rok.
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Przed ³o ¿o ne przez wo je wo dów li sty wnios ków je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go,
za kwa li fi ko wa nych do do fi nan so wa nia w 2009 ro ku w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008–2011 zo sta ³y za twier dzo ne przez Mi ni stra Spraw
We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji oraz opub li ko wa ne w Biu le ty nie In for ma cji Pub li cz nej
na stro nie in ter ne to wej MSWiA.

Je dno czeœ nie prag nê wska zaæ, i¿ przy jê ty w 2008 ro ku „Na ro do wy Pro gram Prze -
bu do wy Dróg Lo kal nych 2008–2011” prze wi du je prze zna cze nie z bu d¿e tu pañ stwa
w la tach 2009–2011 kwo ty 1 mld z³ ro cz nie na do fi nan so wa nie prze bu do wy, bu do wy
i re mon tów dróg gmin nych i po wia to wych. £¹ cz na su ma na k³a dów na re a li za cjê lo kal -
nych in we sty cji dro go wych w la tach 2009–2011 wy nie sie ok. 6 mld z³, z cze go
ok. 3 mld z³ sta no wiæ bê d¹ wk³ad w³a s ny je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Ka le ty

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Na pro œbê w³adz sa mo rz¹ do wych gmi ny i mia sta Odo la nów, ra dy pe da -

go gi cz nej oraz spo ³e cz no œci ucz niow skiej zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹
o udzie le nie po mo cy fi nan so wej na bu do wê sa li gim na sty cz nej w gim naz jum
w Wie rzbnie. Do wy mie nio nej pla ców ki uczê sz cza obe c nie dwu stu dwu dzie -
stu u cz niów, dzie ci i m³o dzie¿. Obe c nie gim naz jum dys po nu je sied mio ma po -
mie sz cze nia mi, a za jê cia z wy cho wa nia fi zy cz ne go oraz gim na sty ka
ko rek cyj na od by wa j¹ siê w bar dzo trud nych wa run kach. Bra ku je sa li i za ple -
cza, co po wo du je, ¿e dzie ci i m³o dzie¿ zmu szo ne s¹ æwi czyæ na ko ry ta rzach.

Czêœæ prac zwi¹ za nych z bu do w¹ zo sta ³a ju¿ wy ko na na. Do dnia dzi siej -
sze go op ra co wa no do ku men ta cjê, uzy s ka no po zwo le nie na bu do wê oraz wy -
ko na no fun da men ty i tak zwa ny stan ze ro wy. Sa mo rz¹d zwra ca³ siê ju¿
z wnios kiem o wspar cie z „Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go na la ta 2007–2013”. Spot ka³ siê on, nie ste ty, z od mo w¹. Brak dal -
szych œrod ków fi nan so wych unie mo¿ li wia  kon ty nuo wa nie re a li za cji in we sty -
cji. W³a dze sa mo rz¹ do we sk³on ne s¹ do re zyg na cji z pro gra mu Or lik 2012,
gdy¿ po sia da j¹ ju¿ bois ko spe³ nia j¹ ce wy mo gi pro gra mu, a fun du sze z wy -
mie nio ne go pro gra mu chcia ³y by prze zna czyæ na bu do wê sa li gim na sty cz nej.
Prag nê za zna czyæ, i¿ sa la gim na sty cz na przy gim naz jum w Wie rzbnie by ³a by 
je dy n¹ w oko li cy i za spo koi ³a by po trze by mie sz kañ ców miej sco wo œci ta kich
jak Na by szy ce, Ku roch, Tar cha ³y Wiel kie, Go rzy ce Ma ³e, Tar cha ³y Ma ³e.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z na stê pu j¹ cy mi py ta nia mi.
Czy mo¿ li we jest prze ka za nie œrod ków fi nan so wych z pro gra mu Or lik 2012

na bu do wê sa li gim na sty cz nej?
Czy w³a dze sa mo rz¹ do we gmi ny Odo la nów mo g¹ li czyæ na in n¹ for mê po -

mo cy fi nan so wej ze stro ny pañ stwa przy re a li za cji tej in we sty cji?

Z po wa ¿a niem
Piotr Ka le ta

Od po wiedŸ

War sza wa, 18 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pio tra Ka le tê pod czas

26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 ro ku, prze ka za ne pis mem z dnia
11 lu te go 2009 r. (sygn. BPS/DSK-043-1330/09), up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki mo ¿e udzie liæ po mo cy fi nan so wej na bu do wê sa li
gim na sty cz nej wraz z ³¹ cz ni kiem w Wie rzbnie, w for mie do ta cji w ra mach œrod ków
Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej.

Œrod ki te prze zna cza ne s¹ co ro cz nie na do fi nan so wa nie bu do wy lub mo der ni za cji
obie k tów spor to wych. Pod sta w¹ do ich wy dat ko wa nia jest usta wa z dnia 29 lip ca 1992
ro ku o grach i za k³a dach wza jem nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z póŸn. zm.).
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Za sa dy do fi nan so wa nia re gu lu je roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Spor tu z dnia 10 lip ca
2006 r. w spra wie do fi nan so wa nia za dañ ze œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz -
nej (Dz. U. Nr 134, poz. 944, z póŸn. zm.).

Zgo d nie z ww. roz po rz¹ dze niem œrod ka mi Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej
mo g¹ byæ do fi nan so wy wa ne in we sty cje, po le ga j¹ ce na bu do wie lub mo der ni za cji obie k -
tów spor to wych, któ re zo sta n¹ ujê te przez Mar sza³ ka Wo je wó dz twa w „Wo je wó dz kim
wie lo let nim pro gra mie roz wo ju ba zy spor to wej”, uchwa la nym przez sej mik wo je wó dz -
twa (§ 3 ust. 1 pkt 1).

Kwo ta œrod ków ww. fun du szu na do fi nan so wa nie wspo mnia nych in we sty cji nie
mo ¿e prze kro czyæ 33% ich war to œci ko szto ry so wej. Po zo sta ³e œrod ki In we stor mu si za -
bez pie czyæ ze œrod ków w³a s nych, do ta cji, kre dy tów, po ¿y czek itp.

W przy pad ku nie któ rych in we sty cji jak np. tych re a li zo wa nych przez gmi ny, któ re
nie po sia da j¹ pe³ no wy mia ro wej sa li gim na sty cz nej do pu sz cza siê do fi nan so wa nie do
60% war to œci ko szto ry so wej in we sty cji. Pe³ nowy mia ro w¹ sa lê gim na sty cz n¹, o któ rej
mo wa sta no wi obiekt ku ba tu ro wy, z co naj mniej je d nym po mie sz cze niem wiel ko prze -
strzen nym o wy mia rach are ny mi n i mum 24,0 x 12,0 m.

Tak wiêc Bur mistrz Mia sta i Gmi ny Odo la nów w przy pad ku re zyg na cji z do fi nan so -
wa nia bu do wy bois ka spor to we go na te re nie gmi ny w ra mach pro gra mu „Mo je Bois ko
– Or lik 2012” mo ¿e skie ro waæ swo je œrod ki na bu do wê sa li gim na sty cz nej w Wie rzbnie,
je dnak wa run kiem uzy s ka nia do ta cji ze œrod ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zy cz nej 
jest uw zglê dnie nie ww. przed siêw ziê cia przez Mar sza³ ka Wo je wó dz twa Wiel ko pol skie -
go w „Pro gra mie Roz wo ju ba zy Spor to wej Wo je wó dz twa Wiel ko pol skie go”.

Z in for ma cji uzy s ka nych z Urzê du Mar sza³ kow skie go Wo je wó dz twa Wiel ko pol skie -
go wy ni ka, ¿e prio ry te to wo w wo je wó dz twie wiel ko pol skim trak to wa ne s¹ gmi ny, któ re
nie po sia da j¹ ¿a dnej sa li gim na sty cz nej o wy mia rach 12 x 24 (w wo je wó dz twie ta kich
gmin jest je sz cze 18).

Up rzej mie in for mu jê, ¿e gmi na Odo la nów po sia da du ¿¹ ha lê widowiskowo-
-sportow¹ o wy mia rach 22 x 44, na któ r¹ otrzy ma ³a w la tach 1996–1997 do ta cjê w wy -
so ko œci 630.000 z³.

Z po wa ¿a niem

Miros³aw Drzewiecki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Pio tra Ka le ty

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W imie niu Ra dy Po wia tu Go styñ skie go zwra cam siê do Sza no wnej Pa ni

Mi n i s ter z ape lem o pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych do zmia ny za pi sów w obo -
wi¹ zu j¹ cych prze pi sach roz po rz¹ dze nia mi ni stra pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej
w spra wie okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹ byæ fi nan so wa ne
ze œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych
(DzU Nr 96, poz. 861 z póŸn. zm.), w spo sób umo¿ li wia j¹ cy do fi nan so wa nie
ko sz tów za ku pu œrod ka or to pe dy cz ne go.

Do § 9 ust. 4 pkt 2 roz po rz¹ dze nia wpro wa dzo no wy móg przed sta wie nia
przez oso bê ubie ga j¹ c¹ siê o re fun da cjê do ku men tów po twier dza j¹ cych za -
kup œrod ka or to pe dy cz ne go. Ten za pis jest dla mnie wy so ce nie zro zu mia ³y
i wrêcz ab sur dal ny. Sko ro da na oso ba zwra ca siê z pro œb¹ o do fi nan so wa -
nie, to je dno zna cz ne jest, ¿e nie ma ona œrod ków na kup no po trzeb ne go œrod -
ka or to pe dy cz ne go, nie mo¿ li we jest za tem do star cze nie do ku men tu
po twier dza j¹ ce go je go za kup. Chcia³ bym za zna czyæ, ¿e oso by ubo gie i nie -
pe³ no spra wne bar dzo czê sto utrzy mu j¹ siê je dy nie z re nty so cjal nej, któ rej
wy so koœæ w prak ty ce nie wy star cza na wet na pod sta wo we pro du k ty. Oso by
ta kie nie s¹ w sta nie od ³o ¿yæ pie niê dzy z prze zna cze niem na ta ki za kup, nie
ma j¹ te¿ mo¿ li wo œci uzy s ka nia po ¿y cz ki, na wet krót ko ter mi no wej, bo wiem
nie po sia da j¹ zdol no œci kre dy to wej, a tyl ko up rze d nie wy ³o ¿e nie œrod ków fi -
nan so wych da je pod sta wê do ubie ga nia siê o póŸ niej sz¹ re fun da cjê.

W zwi¹z ku z tym zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z py ta niem: w ja ki spo sób 
oso ba ubie ga j¹ ca siê o re fun da cjê ko sz tów na za kup œrod ków or to pe dy cz -
nych i ma te ria ³ów po moc ni czych ma zgro ma dziæ po trzeb ne œrod ki fi nan so we,
nie wie dz¹c, w ja kiej wy so ko œci otrzy ma do fi nan so wa nie?

Ko lej n¹ spra w¹, ja k¹ chcia³ bym po ru szyæ, jest moim zda niem nie spra -
wied li wy i krzyw dz¹ cy za pis w usta wie z dnia 20 czer wca 1997 r. – Pra wo
o ru chu dro go wym (DzU z 2005 r. Nr 108, poz. 908, t. jedn. z póŸn. zm.)
okreœ la j¹ cy za sa dy przy zna wa nia kart par kin go wych oso bom nie pe³ no -
spra wnym.

Art. 8 usta wy o ru chu dro go wym umo¿ li wia oso bom nie pe³ no spra wnym
o ob ni ¿o nej spra w no œci ru cho wej, kie ru j¹ cym po jaz dem sa mo cho do wym, do
nie sto so wa nia siê do nie któ rych zna ków dro go wych do ty cz¹ cych za ka zu ru -
chu lub po sto ju. Kar ta par kin go wa up ra wnia oso by nie pe³ no spra wne do par -
ko wa nia w miej scach spe c jal nie wy dzie lo nych i prze zna czo nych dla tych
osób oraz na miej scach wy zna czo nych w stre fie p³at ne go par ko wa nia. Kar tê
par kin go w¹ oso bie nie pe³ no spra wnej wy da je sta ro sta na pod sta wie z³o ¿o ne -
go wnios ku oraz wy da ne go przez ze spó³ do spraw orze ka nia o nie pe³ no spra wno -
œci orze cze nia o za li cze niu do zna cz ne go, umiar ko wa ne go lub lek kie go
stop nia nie pe³ no spra wno œci lub na pod sta wie orze cze nia wy da ne go przez or -
ga ny re nto we, ró wno wa¿ ne go na mo cy prze pi sów szcze gól nych z orze cze nia -
mi o nie pe³ no spra wno œci.

W zwi¹z ku z tak sfor mu ³o wa nym prze pi sem po ja wi³ siê is tot ny pro b lem
dys kry mi na cji dzie ci nie pe³ no spra wnych. Oso bom do szes na ste go ro ku ¿y cia
nie wy da je siê kart par kin go wych, po mi mo i¿ po sia da j¹ orze cze nie o nie pe³ no -
spra wno œci. Sta ro sta nie ma up ra wnie nia do wy da wa nia kar ty par kin go wej
przed sta wi cie lom i opie ku nom dziec ka nie pe³ no spra wne go na pod sta wie po -
sia da ne go przez nie orze cze nia o nie pe³ no spra wno œci. Jest to prze pis g³ê bo ko 
krzyw dz¹ cy i dys kry mi nu j¹ cy dzie ci nie pe³ no spra wne oraz ich ro dzi ców, któ -
rzy na co dzieñ mu sz¹ zma gaæ siê z cho ro b¹ dziec ka i li cz ny mi ba rie ra mi ur -
ba ni sty cz ny mi. Prze pi sy, któ re po ten cjal nie ma j¹ im po móc, wzma ga j¹
po czu cie nie spra wied li wo œci i osa mot nie nia w nie szczê œciu.

Ma j¹c to na uwa dze, zwra cam siê z na stê pu j¹ cy mi za py ta nia mi.
Dla cze go ro dzi com lub pra w nym opie ku nom dzie ci nie pe³ no spra wnych

do szes na ste go ro ku ¿y cia wed³ug zapisów usta wy z dnia 20 czer wca 1997 r. 
nie na le ¿y siê kar ta par kin go wa umo¿ li wia j¹ ca par ko wa nie w miej scach dla
nie pe³ no spra wnych, po mi mo ¿e ma j¹ orze cze nie o nie pe³ no spra wno œci?
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Czy w naj bli¿ szym cza sie mi ni ster stwo pla nu je wpro wa dze nie do te go
prze pi su po praw ki, któ ra umo¿ li wia ³a by ka ¿ dej ro dzi nie z dziec kiem nie -
pe³ no spra wnym uzyskanie ta kiej kar ty?

Z po wa ¿a niem
Piotr Ka le ta

Od po wiedŸ

War sza wa, 5.03.09 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu

W od po wie dzi na prze s³a ne przez Pa ni¹ Mar sza ³ek przy piœ mie z dnia 11 lu te go
2008 r., znak: BPS-DSK-043-1329/09, oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Pio tra Ka le ty z³o -
¿o ne pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go br. up rzej mie wy jaœ niam:

Prze pi sy roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 25 czer wca 2002 r.
w spra wie okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹ byæ fi nan so wa ne ze œrod -
ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych (Dz. U. Nr 96,
poz. 861 z póŸn. zm.) za ró wno przed, jak i po zmia nie (roz po rz¹ dze nie Mi ni stra Pra cy
i Po li ty ki Spo ³e cz nej z dnia 2 sty cz nia 2008 r, zmie nia j¹ ce roz po rz¹ dze nie w spra wie
okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹ byæ fi nan so wa ne ze œrod ków Pañ stwo -
we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych – Dz. U. Nr 3, poz. 15) okreœ la ³y,
i¿ za ³¹ cz ni kiem do wnios ku o do fi nan so wa nie za o pa trze nia w przed mio ty or to pe dy cz ne 
i œrod ki po moc ni cze jest m.in. fak tu ra okreœ la j¹ ca kwo tê op ³a ca n¹ w ra mach ubez pie -
cze nia zdro wot ne go oraz kwo tê udzia ³u w³a s ne go lub in ny do ku ment po twier dza j¹ cy
za kup wraz z po twier dzo n¹ za zgo d noœæ, przez œwiad cze nio daw cê re a li zu j¹ ce go zle ce -
nie, ko pi¹ zrea li zo wa ne go zle ce nia na ta kie za o pa trze nie. Oz na cza to, ¿e do fi nan so wa -
nie ze œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych
od by wa ³o siê i od by wa w for mie re fun da cji. Prag nê je dnak po in for mo waæ, i¿ w zwi¹z ku
z li cz ny mi w¹t pli wo œcia mi i trud no œcia mi przy re a li za cji te go za da nia za ró wno ze stro -
ny pod mio tów re a li zu j¹ cych to za da nie jak ró w nie¿ ze stro ny osób nie pe³ no spra wnych
w ro ku ubieg ³ym pod jê te zo sta ³y pra ce nad ko lej n¹  no we li za cj¹ te go roz po rz¹ dze nia
w spra wie okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu (...). Pla no wa ne zmia ny zmie rza j¹ do za -
pe wnie nia mo¿ li wo œci roz pa try wa nia, przez po wia to we cen trum po mo cy ro dzi nie
(pcpr), wnios ków osób nie pe³ no spra wnych do ty cz¹ cych do fi nan so wa nia ze œrod ków
PFRON do przed mio tów or to pe dy cz nych i œrod ków po moc ni czych bez ko nie cz no œci
up rze d nie go za mó wie nia i zrea li zo wa nia zle ce nia. Dziê ki tym zmia nom, po wia to we cen tra
po mo cy ro dzi nie bê d¹ mog ³y roz pa trzeæ wnio sek oso by nie pe³ no spra wnej w opar ciu
o ko piê zle ce nia na za o pa trze nie w przed mio ty or to pe dy cz ne i œrod ki po moc ni cze wraz
z ofer t¹ okreœ la j¹ c¹ ce nê na by cia tych przed mio tów i œrod ków. Zgo d nie z pro po zy cj¹,
w przy pad ku po zy ty wne go roz pa trze nia wnios ku o do fi nan so wa nie, oso ba nie pe³ no -
spra wna otrzy ma za œwiad cze nie o przy zna niu do fi nan so wa nia okreœ la j¹ ce wa run ki
wy p³a ty te go do fi nan so wa nia oraz zo bo wi¹ za nie do je go wy p³a ce nia w przy pad ku zrea -
li zo wa nia zle ce nia.

Wpro wa dze nie po wy ¿ szej zmia ny w zna cz nym stop niu u³at wi do stêp do ko rzy sta -
nia z do fi nan so wa nia ze œrod ków PFRON przez oso by nie pe³ no spra wne, któ re nie ma j¹
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wy star cza j¹ cych œrod ków fi nan so wych do za ku pu przed mio tu or to pe dy cz ne go lub
œrod ka po moc ni cze go przed uzy s ka niem do fi nan so wa nia, po nie wa¿ ko nie cz noœæ wp³a -
ty czê œci lub ca ³o œci udzia ³u w³a s ne go przez oso bê nie pe³ no spra wn¹ bê dzie mog ³a byæ
za st¹ pio na cza so wo gwa ran cj¹ prze ka za nia do fi nan so wa nia przez po wia to we cen trum
po mo cy ro dzi nie.

Pro jekt roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej zmie nia j¹ ce go roz po -
rz¹ dze nia w spra w ne okreœ le nia ro dza jów za dañ po wia tu, któ re mo g¹ byæ fi nan so wa -
ne ze œrod ków Pañ stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie pe³ no spra wnych zo sta³
opub li ko wa ny w dniu 16.12.2008 r. na stro nach Biu le ty nu In for ma cji Pub li cz nej Mi ni -
ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej i spot ka³ siê z ap ro ba t¹ za ró wno or ga ni za cji po za -
rz¹ do wych re pre zen tu j¹ cych oso by nie pe³ no spra wne, jak te¿ œwiad cze nio daw ców
re a li zu j¹ cych zle ce nia. Obe c nie pro wa dzo ne s¹ koñ co we pra ce le gis la cyj ne, do ty cz¹ ce
wy ¿ ej wy mie nio ne go roz po rz¹ dze nia.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e obe c nie w Mi ni ster stwie Zdro wia trwa j¹ pra ce nad
zmia n¹ prze pi sów roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia 17 gru dnia 2004 r. w spra -
wie szcze gó ³o we go wy ka zu wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz -
ny mi i œrod ków po moc ni czych, wy so ko œci udzia ³u w³a s ne go œwiad cze nio bior cy w ce nie
ich na by cia, kry te riów ich przy zna wa nia, okre sów u¿y t ko wa nia, a tak ¿e wy ro bów me -
dy cz nych bê d¹ cych przed mio ta mi or to pe dy cz ny mi pod le ga j¹ cy mi na pra wie w za le¿ no -
œci od wska zañ me dy cz nych oraz wzo ru zle ce nia na za o pa trze nie w te wy ro by i œrod ki
(Dz. U. Nr 276, poz. 2739 z póŸn. zm.) oraz roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Zdro wia z dnia
17 gru dnia 2004 r. w spra wie li mi tów cen dla wy ro bów me dy cz nych bê d¹ cych przed -
mio ta mi or to pe dy cz ny mi i œrod ków po moc ni czych, o ta kim sa mym za sto so wa niu, ale
ró¿ nych ce nach, oraz li mi tu cen dla na praw przed mio tów or to pe dy cz nych (Dz. U.
Nr 275, poz. 2732 z póŸn. zm.), na pod sta wie któ rych przy zna wa ne jest za o pa trze nie
w przed mio ty or to pe dy cz ne i œrod ki po moc ni cze.

W obo wi¹ zu j¹ cym sta nie pra w nym brak jest formalnoprawnej pod sta wy do wy da -
nia kar ty par kin go wej oso bom nie pe³ no spra wnym po ni ¿ej 16 ro ku ¿y cia le gi ty mu -
j¹ cym siê orze cze niem o nie pe³ no spra wno œci. Zgo d nie z art. 8 ust. 5 usta wy z dnia
20 czer wca 1997 r. Pra wo o ru chu dro go wym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn.
zm.) kar tê par kin go w¹ wy da je siê oso bie na pod sta wie, wy da ne go przez ze spó³ do
spraw orze ka nia o nie pe³ no spra wno œci, orze cze nia o za li cze niu do zna cz ne go, umiar -
ko wa ne go, lub lek kie go stop nia nie pe³ no spra wno œci o przy czy nie nie pe³ no spra wno œci
z ko du R lub N lub na pod sta wie orze cze nia wy da ne go przez or ga ny re nto we ró wno wa¿ -
ne go na mo cy prze pi sów szcze gól nych z orze cze nia mi o nie pe³ no spra wno œci. Orze cze nia
o nie pe³ no spra wno œci wy da wa ne oso bom przed ukoñ cze niem 16 ro ku ¿y cia nie zo sta ³y 
w prze pi sie art. 8 ust. 5 usta wy Pra wo o ru chu dro go wym wska za ne ja ko pod sta wa do
wy da nia kar ty par kin go wej, unie mo¿ li wia j¹c tym sa mym wy da nie tej kar ty oso bom
nie pe³ no spra wnym po ni ¿ej 16 ro ku ¿y cia.

Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ od ro ku 2007 pro b lem zwi¹ za ny z bra kiem mo¿ li wo œci
wy da nia kar ty par kin go wej oso bom nie pe³ no spra wnym po ni ¿ej 16 ro ku ¿y cia Pe³ no -
moc nik Rz¹ du do Spraw Osób Nie pe³ no spra wnych – bê d¹ cy Se kre ta rzem Sta nu w Mi -
ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej – syg na li zo wa³ Mi ni stro wi In fra struk tu ry, do
któ re go w³a œci wo œci na le ¿¹ spra wy zwi¹ za ne z ru chem dro go wym.

W na stêp stwie pod jê tych prac le gis la cyj nych nad pro jek tem usta wy o do pu sz cze -
niu po jaz dów do ru chu, któ ry zmie nia m.in. za pis art. 8 ust. 5 usta wy Pra wo o ru chu
dro go wym, Mi n i s ter Pra cy i Po li ty ki Spo ³e cz nej zg³o si³ do przed mio to we go pro jek tu we
wrzeœ niu 2008 r. uwa gi za wie ra j¹ ce pro po zy cjê zmia ny za pi sów art. 8 ust. 5 usta wy
Pra wo o ru chu dro go wym w za kre sie do ty cz¹ cym wska za nia orze cze nia o nie pe³ no spra wno -
œci, wy da wa ne go oso bom przed 16 ro kiem ¿y cia, ja ko pod sta wy wy da nia kar ty par kin -
go wej.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go z ini cja ty wy gru py Se na to rów pod jê te zo sta ³y pra ce nad
no we li za cj¹ prze pi sów usta wy Pra wo o ru chu dro go wym, ma j¹ ce ró w nie¿ na ce lu
umo¿ li wie nie wy da wa nia kart par kin go wych nie pe³ no spra wnym dzie ciom (druk sej mo -
wy nr 1303). W chwi li obe c nej pro jekt jest przed mio tem prac pro wa dzo nych w Pod ko -
mi sji sta ³ej do spraw trans por tu dro go we go i dro go wni ctwa.
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W piœ mie z dnia 27 li s to pa da 2008 r. skie ro wa nym do Pa na Le cha Czap li Za stêp cy
Sze fa Kan ce la rii Se jmu, Pan Ja ros ³aw Du da – Pe³ no moc nik Rz¹ du do Spraw Osób Nie -
pe³ no spra wnych po par³ przed mio to w¹ pro po zy cjê no we li za cji, wska zu j¹c je dno czeœ nie 
na po trze bê do ko na nia szer szej zmia ny art. 8 usta wy Pra wo o ru chu dro go wym, s³u -
¿¹ cej wy e li mi no wa niu is t nie j¹ cych w¹t pli wo œci in ter pre ta cyj nych.

MI NI STER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Jak zo sta ³em po in for mo wa ny, w gru dniu ubieg ³e go ro ku De par ta ment Za -

o pa try wa nia Si³ Zbroj nych Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej zre zyg no wa³
z za war cia kon trak tu z Fab ry k¹ Bro ni „£u cz nik” – Ra dom na do sta wy ka ra -
bin ków Be ryl w I kwar ta le bie ¿¹ ce go ro ku.

Wiem, ¿e z po wo du pro ble mów z wy ko na niem bu d¿e tu mi ni stro wie ma j¹
obo wi¹ zek szu ka nia o sz czê dno œci w po szcze gól nych re sor tach i zmniej sza -
nia wy dat ków, w zwi¹z ku z czym za cho dzi uza sa dnio na oba wa, ¿e kon trakt
z Fab ry k¹ Bro ni „£u cz nik” – Ra dom nie zo sta nie za war ty. Tym cza sem spó ³-
ka, li cz¹c na re a li za cjê umo wy, roz po czê ³a wy ko ny wa nie kon trak tu i pra ce s¹ 
ju¿ bar dzo za a wan so wa ne. Brak za mó wie nia mo ¿e oka zaæ siê tra gi cz ny
w skut kach i do pro wa dziæ do lik wi da cji fab ry ki.

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o prze zna cze nie w bu d¿e cie Mi ni -
ster stwa Ob ro ny Na ro do wej kwo ty 20 mln z³ na za kup ka ra bin ków Be ryl i Mi -
ni–Be ryl.

Mi ni mal ne za mó wie nia oraz wdro ¿e nie pla nu dzia ³añ o sz czê dno œcio -
wych przez spó ³kê po zwo li ura to waæ je dy ne go pro du cen ta bro ni strze lec kiej
dla ar mii, a pra co wni kom prze trzy maæ ten trud ny dla pol skiej go spo dar ki
okres.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Kar czew ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.03.10

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

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

skie go pod czas 26. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 lu te go
2009 r. do ty cz¹ ce za mó wieñ bro ni w Fab ry ce Bro ni „£u cz nik” – Ra dom Sp. z o.o.
(BPS/DSK-043-1331/09), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

W zwi¹z ku z nie ryt mi cz nym za si la niem bu d¿e tu Mi ni ster stwa Ob ro ny Na ro do wej
w 2008 r., a tak ¿e ko nie cz ny mi o sz czê dno œcia mi w bu d¿e cie w ro ku bie ¿¹ cym, Mi ni -
ster stwo Ob ro ny Na ro do wej pro wa dzi wie lo p³a sz czyz no we oce ny mo¿ li wo œci za bez pie -
cze nia naj pil niej szych po trzeb Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej, z je dno czes nym 
za pe wnie niem re a li za cji kon trak tów dla za k³a dów prze mys ³u zbro je nio we go, w tym
Fab ry ki Bro ni „£u cz nik” – Ra dom Sp. z o.o., na po zio mie za pe wnia j¹ cym ich pra wid ³o -
we fun kcjo no wa nie na ryn ku.

Nie za le¿ nie od po wy ¿ sze go, po wo ³a na przez Ze spó³ Trój stron ny ds. Spo³eczno-
-Gospodarczych Wa run ków Re struk tu ry za cji Za k³a dów Prze mys ³o we go Po ten cja ³u
Ob ron ne go, gru pa ro bo cza mo ni to ru je bie ¿¹ c¹ sy tua cjê ekonomiczno-finansow¹
wspo mnia nych za k³a dów.
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Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie z Pla nem mo der ni za cji te chni cz nej Si³ 
Zbroj nych RP w la tach 2009–2010, któ ry za twier dzi ³em w dniu 2 mar ca br., prze wi du je
siê po zy s ka nie w tym okre sie ka ra bin ków sztur mo wych BE RYL i MINI-BERYL.

Plan bê dzie pod sta w¹ do pro wa dze nia ne go cja cji w za kre sie za ku pu tej bro ni z Fab -
ry k¹ Bro ni „£u cz nik” – Ra dom Sp. z o.o.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e uz na je Pan Mar sza ³ek
za za sa dne.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a nia

Bog dan Klich

26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r. 197



Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Kar czew skie go

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Od k¹d za poz na ³em siê ze wskaŸ ni ka mi ob ra zu j¹ cy mi sy tua cjê spo ³e cz -

no -go spo dar cz¹ w re gio nach, któ re ju¿ zo sta ³y za li czo ne do wscho dniej Pol ski,
po mi niê cie Ra do mia w Eks per ckim Pro jek cie Kon cep cji Prze strzen ne go Za go -
spo da ro wa nia Kra ju jest dla mnie kom plet nie nie zro zu mia ³e i bez za sa dne.

Z da nych li cz bo wych wy ni ka, ¿e w za kre sie wie lu ka te go rii, któ re by ³y
bra ne pod uwa gê, sy tua cja Ra do mia jest zna cz nie trud niej sza ni¿ w re gio -
nach w³¹ czo nych do pro jek tu. I tak przy k³a do wo w Ol szty nie na k³a dy in we -
sty cyj ne w przed siê bior stwach wy no sz¹ 7182 z³ na mie sz kañ ca, pod czas
gdy w Ra do miu s¹ pra wie piêæ ra zy ni¿ sze. Sto pa bez ro bo cia w Ra do miu
osi¹ ga po ziom 21,8 i jest naj wy ¿ sza wœród miast pol skich li cz¹ cych po wy ¿ ej
stu ty siê cy mie sz kañ ców. Nis ki jest tak ¿e wskaŸ nik PKB – wy no si 20,6 ty -
si¹ ca z³ na mie sz kañ ca.

Po ka zu je to, w jak ciê¿ kiej sy tua cji spo ³e cz nej i go spo dar czej znaj du je siê
da w ne wo je wó dz two ra dom skie. Pro ble mem jest za ró wno wy so kie bez ro bo -
cie, jak i nis kie na k³a dy in we sty cyj ne, co po wo du je, ¿e re gion nie jest atrak cyj -
nym miej scem dla przed siê biorstw, a m³o dzi lu dzie wy je¿ d¿a j¹
w po szu ki wa niu pra cy.

Nie mo ¿e my zgo dziæ siê na po mi ja nie mia sta w klu czo wych pro jek tach,
któ re mo g¹ mieæ de cy du j¹ cy wp³yw na je go roz wój. Nie mo ¿e byæ tak, ¿e
obiek ty wne kry te ria, któ re wp³y wa j¹ na przy po rz¹d ko wa nie po szcze gól nych 
miast do eks per ckie go pro jek tu, w przy pad ku Ra do mia nie s¹ bra ne pod
uwa gê.

Zwa ¿yw szy na wcze œ niej sze de cyz je mi ni ster stwa, a zw³a sz cza wy kreœ -
le nie z li sty pro jek tów klu czo wych kil ku wa¿ nych dla re gio nu in we sty cji, od -
no si siê wra ¿e nie, ¿e Ra dom jest dys kry mi no wa ny.

Zwra cam siê do Pa ni Mi n i s ter z pro œb¹ o uw zglê dnie nie wszy s t kich prze -
s³a nek, któ re prze ma wia j¹ za ko nie cz no œci¹ i ce lo wo œci¹ w³¹ cze nia Ra do mia
do Eks per ckie go Pro jek tu Kon cep cji Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia Kra ju 
oraz uzu pe³ nie nia li sty o mia sto Ra dom.

Z po wa ¿a niem
Sta ni s³aw Kar czew ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 6 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo Wi ce mar sza³ ka Se na tu z dnia 11 lu te go 2009 r., znak

BPS/DSK-043-1332/09, do ty cz¹ ce oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Sta ni s³a wa 
Kar czew skie go pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r. w spra wie
po mi niê cia Ra do mia w Eks per ckim Pro jek cie Kon cep cji Prze strzen ne go Za go spo da ro -
wa nia Kra ju, prze ka zu jê na stê pu j¹ ce wy jaœ nie nia.
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W gru dniu 2008 r. zo sta³ za koñ czo ny etap prac nad Kon cep cj¹ Prze strzen ne go Za -
go spo da ro wa nia Kra ju (KPZK), po le ga j¹ cy na przy go to wa niu przez ze spó³ eks per tów
na u ko wych pod kie run kiem prof. dr hab. Pio tra Kor cel le go Eks per ckie go Pro jek tu
KPZK do ro ku 2033.

Do ku ment ni niej szy nie jest pro jek tem do ku men tu rz¹ do we go i w zwi¹z ku z tym 
mo ¿e nie spe³ niaæ wszy s t kich wy mo gów i ocze ki wañ, a za war te w nim in for ma cje nie
od zwier cied la j¹ sta no wis ka Rz¹ du/MRR. Za wie ra on je dnak sze ro k¹ eks per ck¹ oce nê
sy tua cji i tren dów w za kre sie roz wo ju prze strzen ne go w Pol sce, wiz jê pol skiej prze -
strze ni w per spek ty wie ro ku 2033, wska zu j¹c na g³ó wne, zda niem au to rów, ele men ty
pol skiej po li ty ki prze strzen nej oraz jej ko or dy na cji. Eks per cki Pro jekt KPZK jest wy ko -
rzy sty wa ny ja ko g³ó wny ma te ria³ ana li ty cz ny do prze pro wa dze nia de ba ty nad wiz j¹
roz wo ju prze strzen ne go kra ju. Na pod sta wie ni niej sze go ma te ria ³u, wy ni ków spot kañ
z re gio na mi i de ba ty spo ³e cz nej oraz ana liz i stu diów wy ko na nych przez MRR, zo sta nie
op ra co wa ny do ku ment rz¹ do wy. Pro jekt Kon cep cji Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia
Kra ju po wi nien byæ go to wy w II po ³o wie br. i wów czas zo sta nie pod da ny kon sul ta cjom.

Do ku ment ten po wi nien okreœ liæ zgo d nie z usta w¹ o pla no wa niu i za go spo da ro wa -
niu prze strzen nym z dnia 27 mar ca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717) m.in.: „... uwa run -
ko wa nia, ce le i kie run ki zró wno wa ¿o ne go roz wo ju kra ju oraz dzia ³a nia nie zbê d ne do
je go osi¹g niê cia, a w szcze gól no œci: ob sza ry pro ble mo we o zna cze niu kra jo wym,
w tym ob sza ry za gro ¿eñ wy ma ga j¹ cych szcze gó ³o wych stu diów i pla nów”
(art. 47, ust. 2, pkt 5). Przez ob szar pro ble mo wy na le ¿y ro zu mieæ, zgo d nie z art. 2 pkt 7
wy ¿ ej wy mie nio nej usta wy, „...ob szar szcze gól ne go zja wis ka z za kre su go spo dar ki
prze strzen nej lub wy stê po wa nia kon flik tów prze strzen nych wska za ny w pla nie za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go wo je wó dz twa lub okreœ lo ny w stu dium uwa run ko wañ i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go”.

W ra mach de ba ty pub li cz nej nad wiz j¹ roz wo ju prze strzen ne go kra ju, któ ra roz po -
czê ³a siê w lu tym i po trwa do kwiet nia 2009 r., prze wi du je siê 16 spot kañ re gio nal -
nych. Spot ka nie z re gio nem ma zo wiec kim, któ re od bê dzie w dru giej po ³o wie kwiet nia,
mo ¿e byæ okaz j¹ do prze dys ku to wa nia ró w nie¿ te ma tu ob sza rów pro ble mo wych, w tym 
w za kre sie pod nie sio nym przez se na to ra S. Kar czew skie go.

Prag nê pod kreœ liæ, i¿ oœ wiad cze nie se na to ra S. Kar czew skie go jest wa¿ nym g³o sem
w de ba cie pub li cz nej nad wiz j¹ roz wo ju prze strzen ne go kra ju i bê dzie wy ko rzy sta ne
przy przy go to wa niu do ku men tu rz¹ do we go KPZK.

Z po wa ¿a niem

El¿bieta Bieñkowska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci, pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP An drze ja Czu my

Zgo d nie z usta w¹ z dnia 6 lip ca 1982 r. o rad cach pra w nych oso by, któ re
od bê d¹ ap li ka cjê rad cow sk¹ i zda dz¹ eg za min za wo do wy z wy ni kiem po zy -
ty wnym, aby uzy s kaæ pra wo wy ko ny wa nia za wo du, mu sz¹ z³o ¿yæ œlu bo wa -
nie i uzy s kaæ wpis na li stê rad ców pra w nych. Pe w ne w¹t pli wo œci w tym
za kre sie mo ¿e je dnak bu dziæ me to da usta la nia wy so ko œci op ³a ty za wpis na
tê li stê.

Usta wo daw ca w art. 60 pkt 11 przy to czo nej usta wy upo wa¿ ni³ Kra jo w¹
Ra dê Rad ców Pra w nych do okreœ le nia wy so ko œci op ³a ty za wpis na li stê rad -
ców pra w nych. Na tej pod sta wie Kra jo wa Ra da Rad ców Pra w nych w uchwa -
le nr 476/VI/2005 z 22 li s to pa da 2005 r. okreœ li ³a wy so koœæ op ³a ty za wpis
na po zio mie piêæ dzie siê cio kro t no œci staw ki sk³ad ki cz³on kow skiej, zaœ
w uchwa le nr 5/VII/2008 z 25 sty cz nia 2008 r. Kra jo wa Ra da Rad ców Pra w -
nych usta li ³a, ¿e wy so koœæ tej sk³ad ki wy no si 85 z³. Da je to su mê 4 ty siê cy
250 z³ za wpis na li stê rad ców pra w nych.

Po ró w na nie wy so ko œci op ³a ty za do ko na nie wpi su z wy so ko œci¹ in nych
op ³at, po no szo nych w zwi¹z ku z od by wa niem ap li ka cji rad cow skiej, na su wa
wnio sek, i¿ jest ona nie wspó³ mier nie wy so ka. Dla przy k³a du w 2009 r. op ³a ta
ro cz na za ap li ka cjê rad cow sk¹ wy no si 5 ty siê cy 104 z³, zgo d nie z roz po rz¹ dze -
niem mi ni stra spra wied li wo œci z dnia 6 gru dnia 2005 r. w spra wie wy so ko œci 
op ³a ty ro cz nej za ap li ka cjê rad cow sk¹ jest to czte ro kro t noœæ mi ni mal ne go wy -
na gro dze nia za pra cê. Z ko lei op ³a ta za eg za min kon kur so wy na ap li ka cjê
wy nios ³a w ro ku ubieg ³ym za le dwie 563 z³, a op ³a ta ta jest okreœ la na ja ko
50% mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cê.

Na pod sta wie przed sta wio nych przy k³a dów mo¿ na za u wa ¿yæ, ¿e wy so -
koœæ op ³at in nych ni¿ op ³a ta za wpis na li stê rad ców pra w nych jest uza le¿ nio -
na od og ³a sza nych co ro cz nie wskaŸ ni ków ma kro e ko no mi cz nych. Tym cza sem 
ani w usta wie o rad cach pra w nych, ani we wska za nych wy ¿ ej uchwa ³ach
sa mo rz¹ du rad cow skie go nie po da no kry te riów uza sa dnia j¹ cych wy so koœæ
op ³a ty za do ko na nie wpi su na li stê rad ców pra w nych, po zo sta wia j¹c sa mo -
rz¹ do wi rad cow skie mu zna cz n¹ do wol noœæ w tym za kre sie.

W¹t pli wo œci w po ru sza nym te ma cie bu dzi przede wszy s t kim fakt, ¿e ko sz -
ty po nie sio ne w zwi¹z ku z do ko na niem wpi su na li stê rad ców pra w nych wy -
da j¹ siê byæ nie wspó³ mier nie ni¿ sze wzglê dem ko sz tów zwi¹ za nych na
przy k³ad z przy go to wa niem i wy ko na niem ro cz ne go pro gra mu szko leñ w ra -
mach ap li ka cji, gdzie na le ¿y po kryæ ko sz ty wy na gro dze nia dla wy k³a dow ców, 
ko sz ty wy naj mu sal wy k³a do wych itp.

W zwi¹z ku z tym pro szê o roz wa ¿e nie, czy spo sób usta la nia wy so ko œci
op ³a ty za wpis na li stê rad ców pra w nych nie po wi nien zo staæ pre cy zyj niej
ure gu lo wa ny w prze pi sach pra wa, cho cia¿ by po przez wska za nie dol nej i gór -
nej gra ni cy tej op ³a ty al bo po przez od nie sie nie wy so ko œci tej op ³a ty do mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia za pra cê, jak jest w przy pad ku in nych op ³at.
Klu czo wa w tym wzglê dzie mog ³a by byæ na przy k³ad wy so koœæ fak ty cz nie
po nie sio nych ko sz tów, zwi¹ za nych z wpi sem na li stê rad ców pra w nych.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la
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Od po wiedŸ

War sza wa, 5.03.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 11 lu te go 2009 r., Nr BPS/DSK-043-1333/09, przy

któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie Se na to ra RP Pa na Ry szar da Kno sa li z³o ¿o ne
w dniu 5 lu te go 2009 r. na 26. po sie dze niu Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w spra wie
usta la nia wy so ko œci op ³a ty za wpis na li stê rad ców pra w nych osób, któ re od by ³y ap li -
ka cjê rad cow sk¹ i z³o ¿y ³y z wy ni kiem po zy ty wnym koñ co wy eg za min rad cow ski,
up rzej mie wy jaœ niam, co na stê pu je.

Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci do strze ga j¹c wa gê przed sta wio ne go w oœ wiad cze niu
Pa na Se na to ra pro ble mu, zwró ci ³o siê do Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych o przed sta -
wie nie sta no wis ka w tej spra wie.

Pis mem z dnia 3 mar ca 2009 r., L. dz. 8071/09, Kra jo wa Ra da Rad ców Pra w nych
wska za ³a na ko nie cz noœæ ure gu lo wa nia za syg na li zo wa nej kwe stii, cze mu da ³a wy raz
w za jê tym w dniu 27 lu te go 2009 r. sta no wis ku w spra wie wy so ko œci op ³a ty zwi¹ za nej
z wpi sem na li stê rad ców pra w nych.

Kra jo wa Ra da Rad ców Pra w nych stwier dzi ³a, i¿ przed mio to wa spra wa wy ma ga
pod jê cia przez Ko mi sjê Fi nan so w¹ Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych czyn no œci, zmie -
rza j¹ cych do prze gl¹ du za sad sto so wa nych przy usta le niu wy so ko œci op ³a ty, wska za -
nej w art. 60 pkt 11 usta wy z dnia 6 lip ca 1982 r. o rad cach pra w nych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz.1059 z póŸn. zm.).

Po nad to, Kra jo wa Ra da Rad ców Pra w nych zo bo wi¹ za ³a wy mie nio n¹ Ko mi sjê do
prze pro wa dze nia kon sul ta cji z dzie ka na mi rad okrê go wych izb rad ców pra w nych i nie -
zw³o cz ne go przed sta wie nia pro jek tu uchwa ³y okreœ la j¹ cej za sa dy i tryb po bie ra nia
op ³a ty zwi¹ za nej z po stê po wa niem o wpis na li stê rad ców pra w nych oraz na li stê ap li -
kan tów rad cow skich, jej wy so koœæ oraz za sa dy zwro tu.

Ma j¹c na uwa dze, ¿e przed mio to wa spra wa wy ma ga pod jê cia przez or ga ny sa mo -
rz¹ du rad cow skie go dal szych czyn no œci wy jaœ nia j¹ cych, prag nê po in for mo waæ Pa na
Se na to ra, i¿ bê dzie ona po zo sta wa ³a w za in te re so wa niu Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci, 
a o do ko na nych usta le niach w po wy ¿ szej kwe stii, po wia do miê Pa na Se na to ra nie zw³o cz -
nie po otrzy ma niu osta te cz ne go sta no wis ka Kra jo wej Ra dy Rad ców Pra w nych do ty -
cz¹ ce go usta la nia wy so ko œci op ³at po bie ra nych od osób ubie ga j¹ cych siê o wpis na
li stê rad ców pra w nych.

Z wy ra za mi sza cun ku

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA SPRA WIED LI WO ŒCI
Zbi gniew Wro na
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z ape lem o pod jê cie dzia ³añ zmie rza j¹ cych
do stwo rze nia ram pra w nych, któ re umo¿ li wi¹ lep sz¹ ochro nê œro do wis ka
na tu ral ne go, w szcze gól no œci je œ li cho dzi o ochro nê wód przed zgub ny mi
skut ka mi nie le gal ne go od pro wa dza nia do nich œcie ków.

Na wstê pie po zwo lê so bie wska zaæ kie run ki wy ty czo ne w dy rek ty wie
Ra dy z dnia 21 ma ja 1991 r. nr 91/271/EWG do ty cz¹ cej oczy sz cza nia œcie -
ków ko mu nal nych, tzw. dy rek ty wie œcie ko wej, pro wa dz¹ ce do osi¹g niê cia
do bre go sta nu wód do ro ku 2015. Dy rek ty wa stwier dza, ¿e pro ble mem o zna -
cze niu klu czo wym jest w³a œ nie ochro na œro do wis ka przed nie ko rzy stny mi
skut ka mi od pro wa dza nia œcie ków. Akt ten zna laz³ ju¿ swój wy raz w dzia ³a -
niach pod jê tych na szczeb lu kra jo wym. Wska zu j¹ na to je dno zna cz nie da ne
sta ty sty cz ne, wed le któ rych sto pieñ ska na li zo wa nia kra ju, szcze gól nie na
ob sza rach wiej skich, z ro ku na rok zna cz nie siê po pra wia – po nad 20%
w 2005 r. wo bec za le dwie 3% w 1995 r. – je dnak ¿e da ne sta ty sty cz ne nie od -
zwier cied la j¹ is t nie j¹ cych w rze czy wi sto œci pro ble mów.

Oka zu je siê bo wiem, ¿e obok za gwa ran to wa nia fak ty cz nych mo¿ li wo œci
roz wo ju in fra struk tu ry nie od zo wne jest tak ¿e wspar cie tych dzia ³añ w³a œci -
wym in stru men tem pra w nym. Wy da je siê, ¿e roz wi¹ za nia za pi sa ne w usta -
wo daw stwie po win ny bar dziej zde cy do wa nie zmie rzaæ do wiê k sze go
zdy scyp li no wa nia i za chê ca nia mie sz kañ ców, w³a œci cie li nie ru cho mo œci, do
dba nia o œro do wis ko na tu ral ne.

Is tot ne z te go pun ktu wi dze nia s¹ prze pi sy usta wy z dnia 13 wrzeœ nia
1996 r. o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku w gmi nach, na ka zu j¹ ce w³a œci cie -
lom nie ru cho mo œci przy ³¹ cze nie do is t nie j¹ cej sie ci ka na li za cyj nej, czy ni¹c
wy j¹ tek je dy nie dla przy pad ków, w któ rych da na nie ru cho moœæ wy po sa ¿o -
na jest w przy do mo w¹ oczy sz czal niê œcie ków. Mie sz kañ cy te re nów nie ska -
na li zo wa nych mu sz¹ z ko lei wy po sa ¿yæ nie ru cho moœæ w zbior nik
bez od p³y wo wy nie czy sto œci ciek ³ych. Ogól na kom pe ten cja do za pe wnie nia
prze strze ga nia tych prze pi sów ob ci¹ ¿a sa mo rz¹d lo kal ny na po zio mie gmi ny.

Re a li zo wa nie obo wi¹z ków w po wy ¿ szym za kre sie wi¹ ¿e siê miê dzy in -
ny mi z kon tro lo wa niem, czy zo sta ³o wy ko na ne przy ³¹ cze nie do sie ci ka na li -
za cyj nej, a w przy pad ku nie ru cho mo œci wy po sa ¿o nych w bez od p³y wo we
zbior ni ki lub przy do mo we oczy sz czal nie œcie ków, czy spe³ nio ne s¹ in ne wy -
ma ga nia, np. w za kre sie wy wo zu nie czy sto œci. O ile je d nak du ¿e gmi ny, g³ó wnie
miej skie, mo g¹ siê po si³ ko waæ pod leg ³y mi s³u¿ ba mi, np. stra ¿¹ miej sk¹, w ce -
lu kon tro li spo so bu od pro wa dza nia œc ie k ów by to wych, o ty le w przy pad ku
mniej szych je d no stek wy ko na nie te go za da nia ura sta do ran gi po wa ¿ ne go
pro ble mu. Nie rzad ko bo wiem w nie wiel kich urzê dach gmin na po trze by re a li -
za cji za dañ z za kre su go spo dar ki ko mu nal nej prze wi dzia no zbyt ma ³o pra -
co w ni ków. W efek cie nie s¹ oni w sta nie obok wy ko ny wa nia za dañ na sta no -
wi s ku pra cy w urzê dzie do ko ny waæ je sz cze kon tro li w te re nie.

Jak po ka zu je prak ty ka, w wie lu miej sco wo œciach, gdzie od da na do u¿yt -
ku sieæ ka na li za cyj na dzia ³a ju¿ na wet od po nad ro ku, is t nie je zna cz ny od se -
tek go spo darstw, któ re nie chc¹ siê do niej przy ³¹ czyæ. Li cz ba ta siê ga na wet
kil ku dzie siê ciu pro cent. Nie rzad ko te¿ s³u¿ by gmin ne na po ty ka j¹ na opór mie -
sz kañ ców, któ rzy od ma wia j¹ wpu sz cze nia pra co wni ków na te ren nie ru cho mo -
œci, czê sto prze pro wa dze nie kon tro li mo¿ li we jest do pie ro w asy œcie po li cji.

Opi sa ne tu przy pad ki po zwa la j¹ na stwier dze nie, ¿e mi mo obo wi¹ zy wa -
nia prze pi sów, któ re w ja s ny spo sób re gu lu j¹ za sa dy po stê po wa nia z nie czy -
sto œcia mi, oraz mi mo re a li za cji wie lo mi lio no wych pro jek tów z za kre su
bu do wy sie ci ka na li za cyj nych na dal bar dzo czê sto do cho dzi do bez kar ne go
lek ce wa ¿e nia re gu la cji pra w nych. Oczy wi œcie nie u nik nio nym na stêp stwem
ta kie go sta nu rze czy jest za nie czy sz cza nie œro do wis ka na tu ral ne go.

Do sko na ³ym przy k³a dem ob ra zu j¹ cym po sta wio n¹ te zê s¹ Je zio ra Tu -
raw skie. Jest to naj wiê k szy te go ty pu kom pleks w wo je wó dz twie opol skim,
gdzie w se zo nie mog ³o by wy po czy waæ na wet kil ka dzie si¹t ty siê cy osób. Nie -
ste ty je zio ra od kil ku lat bo ry ka j¹ siê z pro ble mem tzw. wy kwi tu si nic, któ re -

202 26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r.



go ge ne za jest zwi¹ za na ze zna cz nym za nie czy sz cze niem zbior ni ków
œcie ka mi. Ska ¿e nie wo dy jest na ty le po wa¿ ne, ¿e co ro ku w mie si¹ cach let -
nich s³u¿ by sa ni tar no -epi de mio lo gi cz ne zmu szo ne s¹ og ³a szaæ za kaz k¹ pie li.
Oczy wi œcie w efek cie po wo du je to stop nio we ubo ¿e nie za ple cza re krea cyj no -
-wy po czyn ko we go w oko li cy Je zior Tu raw skich.

Pró by oczy sz cza nia je zior nie przy nio s¹ efek tu, je œ li nie wy e li mi nu je siê
je d nej z g³ó wnych przy czyn ska ¿e nia, ja k¹ jest w³a œ nie nie le gal ne od pro wa -
dza nie do je zior œcie ków z oko li cz nych nie ru cho mo œci.

Na le ¿a ³o by za tem roz wa ¿yæ mo¿ li woœæ wzmoc nie nia or ga nów ochro ny
œro do wis ka, na któ rych obe c nie ci¹ ¿y obo wi¹ zek kon tro li prze strze ga nia usta -
wy o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku, to jest wój tów, bur mi strzów, pre zy den -
tów miast. W tym ce lu za sa dne wy da je siê na przy k³ad wy a syg no wa nie
do dat ko wych œrod ków pie niê¿ nych na re a li za cjê po wy ¿ sze go za da nia. Za ta -
kim roz wi¹ za niem prze ma wia ró w nie¿ fakt, ¿e mog ³o by to u³at wiæ gmi nom re a -
li za cjê ogó ³u za dañ zwi¹ za nych z ochro n¹ œro do wis ka, nie tyl ko tych
do ty cz¹ cych go spo dar ki œcie ko wej. In nym roz wi¹ za niem mog ³o by byæ przy pi -
sa nie sto so wnych kom pe ten cji kon trol nych or ga nom ochro ny œro do wis ka o po -
nad gmin nym za siê gu dzia ³a nia. Po nad to w³a œci we wy da je siê na da nie
or ga nom ochro ny œro do wis ka up ra wnieñ do wy sta wia nia man da tów kar nych
w trak cie pro wa dze nia kon tro li, na po do b nej za sa dzie jak mo ¿e to czy niæ np.
Pañ stwo wa In spek cja Pra cy czy Po li cja.

Dla te go te¿ zwra cam siê do Pa na Mi ni stra z pro œb¹ o pod jê cie sta rañ
w ce lu wpro wa dze nia ta kich roz wi¹ zañ, któ re po zwo l¹ na sku te cz ne wy ko -
ny wa nie norm pra w nych z za kre su ochro ny œro do wis ka. Obe c nie bo wiem na
sku tek bra ku efek ty wnych me cha niz mów kon tro li wie le z nich jest tyl ko mar -
twy mi za pi sa mi, przez co utrzy mu je siê zgub ne w skut kach przy zwo le nie
spo ³e cz ne, aby ich nie prze strze gaæ.

Z wy ra za mi sza cun ku
Ry szard Kno sa la

Od po wiedŸ

War sza wa, 11 mar ca 2009 r.

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

Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Ry szar da Kno sa li, z³o ¿o ne pod czas
26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r., w spra wie ochro ny wód przed skut -
ka mi nie le gal ne go od pro wa dza nia œcie ków, prze ka zu jê po ni¿ sze in for ma cje.

Od no sz¹c siê do pro ble ma ty ki do ty cz¹ cej in dy wi dual nych sy s te mów unie sz kod li -
wia nia œcie ków od pro wa dza nych z w³a s nych go spo darstw do mo wych w kon tek œ cie re -
gu la cji, któ re wy ni ka j¹ z pod le ga j¹ cych mi ak tów pra wa ma te rial ne go, prag nê zwró ciæ
uwa gê, ¿e usta wa z dnia 18 lip ca 2001 r. Pra wo wo dne (t.j., Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
z póŸn. zm.) zo bo wi¹ zu je ka ¿ de go u¿y t ko wni ka za so bów wo dnych do bu do wa nia
i utrzy my wa nia urz¹ dzeñ ma j¹ cych za pe wniæ ochro nê œro do wis ka. Po nad to, zgo d nie
z in ten cj¹ usta wo daw cy, za op ty mal ne roz wi¹ za nie pro ble ma ty ki od bio ru i oczy sz cza -
nia œcie ków po wsta j¹ cych na te re nie ag lo me ra cji po wy ¿ ej 2000 RLM uz na no ich wy po -
sa ¿a nie w sy s te my ka na li za cji zbior czej za koñ czo nej oczy sz czal nia mi œcie ków
ko mu nal nych. Ta kie po de jœcie ma na ce lu za pe wnie nie przez Pol skê zo bo wi¹ zañ wy ni -
ka j¹ cych z wy ma gañ dy rek ty wy 91/271/EWG do ty cz¹ cej oczy sz cza nia œcie ków ko mu -
nal nych, w za kre sie osi¹g niê cia wy ma ga ne go stop nia re duk cji sub stan cji bio gen nych
za war tych w œcie kach.

26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r. 203



Wy pe³ nia j¹c zo bo wi¹ za nia przy jê te w Trak ta cie Ak ce syj nym Rz¹d Rze czy po spo li tej
Pol skiej zo bo wi¹ za³ siê do 2015 r. wy po sa ¿yæ ag lo me ra cje o RLM po wy ¿ ej 2 000 w sy s -
te my ka na li za cji zbior czej i oczy sz czal nie œcie ków ko mu nal nych. W tym ce lu zo sta³
spo rz¹ dzo ny Kra jo wy Pro gram Oczy sz cza nia Œcie ków Ko mu nal nych (KPOŒK), któ ry za -
twier dzi ³a Ra da Mi ni strów w dniu 16 gru dnia 2003 r. Pro gram ten za wie ra spis in we -
sty cji nie zbê d nych do wy ko na nia na te re nie ag lo me ra cji wraz z ter mi na mi ich
re a li za cji, usze re go wa nych w ta ki spo sób, aby przez osi¹g niê cie jak naj wiê k szych efek -
tów eko lo gi cz nych, uzy s kaæ zgo d noœæ z wy mo ga mi dy rek tywy Ra dy 91/271/EWG. Re -
a li za cja KPOŒK ma za pe wniæ 75% re duk cjê ca³ ko wi te go ³a dun ku azo tu i fos fo ru
w œcie kach ko mu nal nych po cho dz¹ cych z ca ³e go te ry to rium pañ stwa. Dziê ki tym dzia -
³a niom mo¿ li we bê dzie ogra ni cze nie eu tro fi za cji wód po wie rzchnio wych, w tym tak ¿e
tak wra¿ li wych ak we nów wo dnych, jak je zio ra, któ re mo g¹ byæ od bior ni ka mi oczy sz -
czo nych œcie ków.

Wspo mnia na usta wa Pra wo wo dne do pu sz cza ró w nie¿ sto so wa nie roz wi¹ zañ in dy -
wi dual nych dla uty li za cji œcie ków, w tym tak ¿e po cho dz¹ cych z bu dyn ków mie sz kal -
nych, ale wy³¹ cz nie w sy tua cjach, kie dy bu do wa sy s te mów zbior czych po ci¹ ga ³a by
nad mier ne ko sz ty lub nie przy nios ³a by ko rzy œci dla œro do wis ka. Usta wo daw ca je dnak -
¿e wy raŸ nie za strze ga, ¿e in dy wi dual ne roz wi¹ za nia po win ny za pe wniaæ ochro nê œro -
do wis ka. W zwi¹z ku z tym, w przy pad ku przy do mo wych pod czy sz czal ni œcie ków mu sz¹
one spe³ niaæ wy ma ga nia oraz stan dar dy ja ko œci dla od pro wa dza nych œcie ków. Kwe stie 
te re gu lu je akt wy ko naw czy do usta wy Pra wo wo dne, a mia no wi cie roz po rz¹ dze nie Mi -
ni stra Œro do wis ka z dnia 24 lip ca 2006 r. w spra wie wa run ków, ja kie na le ¿y spe³ niæ
przy wpro wa dza niu œcie ków do wód lub do zie mi oraz w spra wie sub stan cji szcze gól nie 
szkod li wych dla œro do wis ka wo dne go (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984). Dla te go te¿,
przy wy bo rze te go ty pu roz wi¹ za nia po win ny zo staæ prze a na li zo wa ne m.in. ta kie
aspek ty, jak: wa run ki gruntowo-wodne, w tym g³ó wnie po ziom wo dy grun to wej oraz je -
go wa ha nia, cha rak te ry sty ka ja ko œcio wa wy bra ne go od bior ni ka œcie ków, przede wszy s t -
kim z pun ktu wi dze nia je go ch³on no œci (np. zdol no œci sa mo o czy sz cza nia siê w przy pad ku
wód po wie rzchnio wych).

Po ru szo na przez se na to ra Ry szar da Kno sa lê pro ble ma ty ka do ty cz¹ ca is t nie j¹ cych
na te re nie gmin in dy wi dual nych roz wi¹ zañ s³u ¿¹ cych do prze trzy my wa nia nie czy sto -
œci ciek ³ych po wsta j¹ cych w nie ru cho mo œciach pry wat nych wy ma ga przede wszy s t kim 
ana li zy z pun ktu wi dze nia usta wy z dnia 13 wrzeœ nia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto œci
i po rz¹d ku w gmi nach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póŸn. zm.). Z usta wy tej wy -
ni ka bo wiem, ¿e pro ble ma ty ka unie sz kod li wia nia œcie ków od pro wa dza nych z w³a s nych
go spo darstw do mo wych mo ¿e byæ roz wi¹ zy wa na m.in. po przez bu do wê zbior czych sy s -
te mów ka na li za cyj nych w ra mach ca ³ej je dno stki osa dni czej. Zgo d nie z art. 5 ust. 1 tej
usta wy, w³a œci cie le nie ru cho mo œci obo wi¹ za ni s¹ do przy ³¹ cze nia swo jej nie ru cho mo -
œci do is t nie j¹ cej sie ci ka na li za cyj nej. Je dnak ¿e dla czê œci spo ³e cz no œci lo kal nych,
zw³a sz cza tam, gdzie wy stê pu je nis ka in ten sy wnoœæ za bu do wy lub spe cy fi cz ne
uk szta³ to wa nie te re nu (np. re jo ny pod gór skie), bu do wa in fra struk tu ry ko mu nal nej
mo ¿e oka zaæ siê nie o p³a cal na ze wzglê dów eko no mi cz nych i te chni cz nych. Wów czas
usta wo daw ca do pu sz cza w art. 5 ust. 1 pkt 2 wy po sa ¿e nie nie ru cho mo œci w zbior ni ki
bez od p³y wo we lub w przy do mo we oczy sz czal nie œcie ków, któ re po win ny spe³ niaæ wy -
ma ga nia okreœ lo ne w od rêb nych prze pi sach.

Re gu la cje ta kie wy ni ka j¹ z prze pi sów wy ko naw czych do usta wy z 7 lip ca 1994 r.
Pra wo bu dow la ne, tj. roz po rz¹ dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia
2002 r. w spra wie wa run ków te chni cz nych, ja kim po win ny od po wia daæ bu dyn ki i ich
usy tuo wa nie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). W § 26 ust. 3 przy wo ³a ne go roz po rz¹ dze nia
u sz cze gó ³o wio no sy tua cje, kie dy do zwo lo ne jest wy po sa ¿e nie nie ru cho mo œci w zbior -
nik bez od p³y wo wy lub w przy do mo w¹ oczy sz czal niê œcie ków, któ ry mi s¹: brak wa run -
ków przy ³¹ cze nia do sie ci ka na li za cyj nej dzia³ ki za bu do wa nej bu dyn ka mi na po byt
lu dzi oraz iloœæ œcie ków nieprze kra cza j¹ ca 5m3/do bê. Na to miast wiê k sza iloœæ œcie ków
bê dzie wy ma ga ³a po zy ty wnej opi nii w³a œci we go te re no wo in spek to ra ochro ny œro do wis ka.

W przy pad ku przy jê cia roz wi¹ za nia po le ga j¹ ce go na gro ma dze niu nie czy sto œci
p³yn nych w zbior ni kach bez od p³y wo wych (tzw. szam bach) na le ¿y li czyæ siê z obo wi¹z -
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kiem okre so we go usu wa nia tych nie czy sto œci do wy zna czo nych miejsc ich unie sz kod -
li wia nia (sta cji zle wnych) za po mo c¹ spe cja li sty cz ne go ta bo ru ase ni za cyj ne go.

Us ³u gi w tym za kre sie mo g¹ œwiad czyæ wy ³¹ cz nie gmin ne je dno stki or ga ni za cyj ne
lub przed siê bior stwa, któ re po sia da j¹ od po wie d nie œrod ki te chni cz ne oraz ze zwo le nie
na pro wa dze nie ta kiej dzia ³al no œci, udzie lo ne przez wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta
mia sta w try bie art. 9 cy to wa nej usta wy. Na to miast, sto so wnie do art. 6 tej usta wy,
w³a œci cie le nie ru cho mo œci zo bo wi¹ za ni s¹ do udo ku men to wa nia ko rzy sta nia z po wy ¿ -
szych us ³ug, po przez oka za nie sto so wnej umo wy oraz do wo dów p³at no œci. Ta ki tryb
po stê po wa nia ma na ce lu wy e li mi no wa nie przy pad ków nie le gal ne go po zby wa nia siê
gro ma dzo nych œcie ków (np. nie szczel ne szam ba) lub prak ty ko wa ne go przez nie któ -
rych prze woŸ ni ków, nie zgo d ne go z obo wi¹ zu j¹ cym pra wem, wy le wa nia od bie ra nych
œcie ków po za te ren sta cji zle wnych. Je ¿e li w³a s ne go spo dar stwo do mo we lub rol ne wy -
po sa ¿o ne jest w przy do mo w¹ oczy sz czal niê œcie ków, z któ rej oczy sz czo ne œcie ki bê d¹
wpro wa dza ne do zie mi lub do wód p³y n¹ cych, na le ¿y mieæ na uwa dze przede wszy s t -
kim czyn ni ki œro do wis ko we.

Z wy st¹ pie nia se na to ra Ry szar da Kno sa li wy ni ka, ¿e is tot nym dla œro do wis ka pro -
ble mem mo g¹ byæ przy pad ki, kie dy nie ru cho mo œci nie s¹ pod ³¹ czo ne do sie ci ka na li za -
cji zbior czej i s¹ wy po sa ¿o ne w przy do mo we zbior ni ki bez od p³y wo we. Wów czas,
po mi mo obo wi¹ zu j¹ ce go sy s te mu pra wa je dno zna cz nie re gu lu j¹ ce go kwe stie po zby -
wa nia siê zgro ma dzo nych w tych zbior ni kach nie czy sto œci p³yn nych, do cho dzi do nie -
le gal ne go ich od pro wa dza nia do œro do wis ka. Zga dzam siê, ¿e ta kie w³a œ nie przy pad ki,
pro wa dz¹ ce do za nie czy sz cze nia œro do wis ka oraz de gra da cji za so bów na tu ral nych, po -
win ny pod le gaæ sku te cz niej szym san kcjom kar nym ze stro ny up ra wnio nych w tym za -
kre sie s³u¿b ochro ny œro do wis ka. Wpro wa dze nie efek ty wniej szych roz wi¹ zañ
instytucjonalno-prawnych, w tym m.in. uw zglê dnie nie su ge stii se na to ra o ut wo rze niu
s³u¿b kon trol nych o za siê gu po nad gmin nym, wy ma ga je dnak ¿e po g³ê bio nych ana liz is t -
nie j¹ ce go ju¿ sy s te mu.

W mo jej oce nie, is t nie je przede wszy s t kim po trze ba wzmoc nie nia re a li za cji przez
gmi ny up ra wnieñ, któ re wy ni ka j¹ wprost z usta wy o utrzy ma niu czy sto œci i po rz¹d ku
w gmi nach. Po dzie lam po gl¹d, ¿e je d nym z is tot niej szych dzia ³añ w tym za kre sie mo ¿e
byæ wzmoc nie nie kad ro we s³u¿b gmin nych up ra wnio nych do kon tro li prze strze ga nia
obo wi¹z ków wy ni ka j¹ cych z tej usta wy, co je dnak ¿e bê dzie wi¹ za ³o siê z wy a syg no wa -
niem od po wie d nich œrod ków fi nan so wych. Dziê ki te mu, s³u¿ by gmin ne mog ³y by sku -
te cz niej wy ko ny waæ m.in. obo wi¹z ki w za kre sie pro wa dze nia ewi den cji is t nie j¹ cych na
te re nie gmi ny zbior ni ków bez od p³y wo wych oraz sy s te ma ty cz nej kon tro li czê sto tli wo œci 
ich op ró¿ nia nia, bie ¿¹ ce go nad zo ro wa nia po sia da nych umów w za kre sie od bio ru
i trans por tu tych nie czy sto œci oraz do wo dów p³a ce nia prze woŸ ni ko wi za ta kie us ³u gi.
Po nad to w ce lach pre wen cyj nych wa¿ ne by ³o by tak ¿e czê stsze ko rzy sta nie przez gmi ny 
z san kcji kar nych prze wi dzia nych w art. 10 cy to wa nej usta wy w sto sun ku do w³a œci -
cie li nie ru cho mo œci niewy ko nu j¹ cych obo wi¹z ków w za kre sie sy s te ma ty cz ne go po zby -
wa nia siê nie czy sto œci p³yn nych gro ma dzo nych w ww. zbior ni kach, a tak ¿e wo bec
przed siê bior ców pro wa dz¹ cych ta k¹ dzia ³al noœæ bez wy ma ga ne go ze zwo le nia oraz
z na ru sze niem wy mo gów œro do wis ko wych.

Od no sz¹c siê do za ga dnie nia za nie czy sz cze nia zbior ni ka Tu raw skie go, in for mu jê,
¿e ba da nia ja ko œci wód i osa dów zbior ni ka Tu raw skie go wy ko ny wa ne by ³y na zle ce nie
Wo je wo dy Opol skie go. Wy ka za ³y one, ¿e g³ó wn¹ przy czy n¹ za kwi tów glo nów w tym
zbior ni ku s¹ zgro ma dzo ne w du ¿ej ilo œci osa dy wo dne, za wie ra j¹ ce bio ge ny, ku mu lo -
wa ne przez wie lo le cia na sku tek od pro wa dza nia nie czy sz czo nych lub nie do sta te cz nie
oczy sz czo nych œcie ków z za k³a dów prze mys ³o wych le ¿¹ cych w zle wni zbior ni ka, w tym
ró w nie¿ z ZCh „Tar now skie Gó ry” (obe c nie zlik wi do wa nych).

Wo je wó dz ki In spek to rat Ochro ny Œro do wis ka w Opo lu nie pro wa dzi³ co ro cz nych
ba dañ wód zbior ni ka Tu raw skie go, gdy¿ ba da nia te pro wa dz¹ or ga ny Pañ stwo wej In -
spek cji Sa ni tar nej w za kre sie nad zo ru nad k¹ pie lis ka mi. W ra mach ba dañ mo ni to rin -
go wych pro wa dzo nych przez In spek cjê kon tro lo wa ne by ³y wo dy w zle wni Ma ³ej Pan wi,
w tym bez po œre dnie do p³y wy zbior ni ka Tu raw skie go oraz pun kty zlo ka li zo wa ne po wy-
 ¿ ej i po ni ¿ej zbior ni ka.
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Wy ni ki ba dañ prze pro wa dzo nych w la tach 2004–2007 wska zu j¹ na z³¹ ja koœæ wód
Ma ³ej Pan wi wp³y wa j¹ cych na te ren wo je wó dz twa opol skie go (V kla sa), nie za do wa la -
j¹ c¹ ja koœæ wód po wy ¿ ej i po ni ¿ej zbior ni ka Tu raw skie go (IV kla sa) oraz za do wa la j¹ c¹
ja koœæ wód w bez po œre dniej zle wni zbior ni ka (III kla sa) (oce na na pod sta wie roz po -
rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 11 lu te go 2004 r. w spra wie kla sy fi ka cji dla pre -
zen to wa nia sta nu wód po wie rzchnio wych i pod ziem nych, spo so bu pro wa dze nia
mon i tor ingu oraz spo so bu in ter pre ta cji wy ni ków i pre zen ta cji sta nu tych wód –
Dz.U.2004.32.284). Ana lo gi cz nie jak w po prze d nich la tach, w okre sie 2004–2007 wo -
dy by ³y za nie czy sz czo ne bak te rio lo gi cz nie, stwier dzo no w nich obe c noœæ bak te rii gru py 
co li ty pu ka ³o we go, co wska zu je na prze do sta wa nie do tych wód œcie ków zwi¹ za nych
z by to wa niem lu dzi i zwie rz¹t. Do ty czy to zle wni Ma ³ej Pan wi po wy ¿ ej zbior ni ka, kon -
tro lo wa nej w pun ktach: Ma ³a Pa new – ¯ê do wi ce, Ma ³a Pa new – Za wa dz kie, Bzi cz ka –
Za wa dz kie, Lub liñ ca – Pio tro wi na/Za wa dz kie, Ka na³ Hut ni czy – Za wa dz kie oraz Ma ³a
Pa new – po wy ¿ ej zbior ni ka Tu raw skie go (la ta 2004–2006). Ska ¿e nie bak te rio lo gi cz ne
wód wy stê po wa ³o ró w nie¿ po ni ¿ej zbior ni ka (Ma ³a Pa new – Tu ra wa). W bez po œre dniej
zle wni zbior ni ka za nie czy sz cze nie wód w tym za kre sie wy st¹ pi ³o spo ra dy cz nie w pun -
ktach: Li ba wa – Dy la ki i Prus kow ski P. – £¹ ka. Op rócz ska ¿e nia bak te rio lo gi cz ne go
wód, cha rak te ry sty cz ne jest za nie czy sz cze nie Ma ³ej Pan wi po wy ¿ ej zbior ni ka Tu raw -
skie go zwi¹z ka mi or ga ni cz ny mi, w tym azo tem or ga ni cz nym (kla sa IV lub V w pun k-
tach: Ma ³a Pa new – ¯ê do wi ce, MP – Zawadzkie, MP – powy¿ej zbior ni ka Tu raw skie go
oraz Lub li ni ca – Pio tro wi na).

Oce na wy ni ków ba dañ wód Ma ³ej Pan wi pod k¹ tem eu tro fi za cji (w opar ciu o roz po -
rz¹ dze nie Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 23 gru dnia 2002 r. w spra wie kry te riów wy zna -
cza nia wód wra¿ li wych na za nie czy sz cze nie zwi¹z ka mi azo tu ze Ÿró de³ rol ni czych
(Dz. U. 2002.241.2093), wska zu je na prze kro cze nia war to œci nor ma ty wnych azo ta nów 
i azo tu azo ta no we go w pun kcie pomiarowo-kontrolnym (ppk) po wy ¿ ej zbior ni ka oraz
brak prze kro czeñ w ppk Tu ra wa, po ni ¿ej zbior ni ka. Nie s¹ to je dnak wo dy za gro ¿o ne
za nie czy sz cze niem azo ta na mi ze Ÿró de³ rol ni czych.

W 2009 r. w ra mach pro gra mu mo ni to rin gu wód po wie rzchnio wych w wo je wó dz -
twie opol skim WIOŒ przy st¹ pi³ do ba dañ wód czte rech zbior ni ków za po ro wych, w tym
zbior ni ka Tu raw skie go. W ra mach pro gra mu prze wi dzia no ba da nia w za kre sie
58 wskaŸ ni ków, zgo d nie z wy ma ga nia mi sta wia ny mi w tym wzglê dzie przez Ra mo w¹
Dy rek ty wê Wo dn¹ 2000/60/WE. Ba da nia prze pro wa dzo ne zo sta n¹ w gru pach wskaŸ -
ni ków bio lo gi cz nych, fi zy ko che mi cz nych sub stan cji szcze gól nie szkod li wych dla œro -
do wis ka wo dne go oraz bak te rio lo gi cz nym.

Po nad to, w ro ku 2008 w wy ni ku dzia ³añ kon trol nych wszy s t kie kon tro lo wa ne pod -
mio ty (Przed siê bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej i Mie sz ka nio wej Sp. z o.o. An to niów
k. Ozim ka Za k³ad Go spo dar ki Ko mu nal nej ZAW-KOM Sp z o.o. w Za wa dziem, Hu ta
MA £A PA NEW w Ozim ku, PAC KPRO FIL Sp. z o.o. w Ko lo now skiem, Miê dzy gmin ny Za -
k³ad Wo do ci¹ gów i Ka na li za cji PRO WOD Sp. z o.o. w Czar no w¹ sach, Wal co wnia An -
drzej Za wa dz kie, Za k³ad Go spo dar ki Ko mu nal nej i Mie sz ka nio wej Sta ni sz cze Ma ³e
oraz oœ rod ki le ¿¹ ce bez po œre dnio nad je zio rem) ma j¹ ure gu lo wa ny stan formalno-
prawny i dzia ³a j¹ zgo d nie uzy s ka ny mi po zwo le nia mi.

Wg oce ny IOŒ roz wi¹ za nie pro ble mu za nie czy sz cze nia wód zbior ni ka Tu raw skie go
bê dzie mo¿ li we po ska na li zo wa niu ob sza rów znaj du j¹ cych siê w zle wni rze ki Ma ³a Pa -
new oraz je go oczy sz cze niu z osa dów wo dnych.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze, prag nê je dnak ¿e wy jaœ niæ, i¿ za ga dnie nia po wi¹ za ne
z sy s te mem pra w nym re gu lu j¹ cym spra wy za spo ka ja nia zbio ro wych po trzeb wspól no -
ty w za kre sie usu wa nia i oczy sz cza nia œcie ków po wsta j¹ cych na te re nie gmi ny po zo -
sta j¹ we w³a œci wo œci Mi ni stra In fra struk tu ry. W zwi¹z ku z tym w za kre sie
po stu lo wa nej przez se na to ra po trze by pod jê cia dzia ³añ ma j¹ cych na ce lu wpro wa dze -
nia bar dziej efek ty wnych me cha niz mów kon tro li prze strze ga nia obo wi¹z ków wy ni ka -
j¹ cych z te go sy s te mu po wi nien wy po wie dzieæ siê przede wszy s t kim mi n i s ter je
nad zo ru j¹ cy.

Maciej Nowicki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Sta ni s³a wa Ko gu ta

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

Pa nie Pre mie rze!
Nie wiem, jak czê sto jeŸ dzi³ Pan wcze œ niej ko le j¹ i jak du ¿o uwa gi móg³ Pan

po œwiê ciæ prze mia nom za cho dz¹ cym w tej bran ¿y. Po zwo lê so bie na wszel ki
wy pa dek przy pom nieæ w skró cie wy da rze nia osta t nich lat.

Do koñ ca lat osiem dzie si¹ tych ko lej by ³a naj wa¿ niej szym sy s te mem
trans por to wym kra ju, sy s te mem do koñ ca tej de ka dy roz wi ja nym. Je sz cze
w la tach osiem dzie si¹ tych zbu do wa no cen tral n¹ ma gi stra lê wê glo w¹ i gi gan -
ty cz n¹ sta cjê roz rz¹ do w¹ War sza wa Pra ga. Prze ³om lat osiem dzie si¹ tych
i dzie wiêæ dzie si¹ tych to na g³a za paœæ. Dra sty cz nie spad ³y to wa ro we prze wo -
zy ko le jo we, bê d¹ ce za wsze Ÿród ³em tak zwa ne go skoœ ne go fi nan so wa nia
trans por tu pa sa ¿er skie go, i roz po czê ³y siê do œwiad cze nia prze pro wa dza ne na
fir mie jak na zwie rz¹t ku do œwiad czal nym. Prze ¿y liœ my ró¿ ne przy go dy: i za -
wie ra nie ro cz nych umów miê dzy PKP a pañ stwem, i wy rzu ce nie z przed siê -
bior stwa, po za na wias, wiel kie go za ple cza re mon to we go, bu dow la ne go,
pro jek to we go. Pra wie dzie wiêæ dzie si¹t przed siê biorstw, za tru dnia j¹ cych kil -
ka dzie si¹t ty siê cy lu dzi, po œwiê co no na o³ ta rzu po pra wy wy ni ku eko no mi cz ne -
go. Gdy byœ my dziœ mie li te fir my, pol skie fir my, mia³ by kto bu do waæ ko le je za
unij ne pie ni¹ dze, a tak przy jdzie pe w nie zna cz n¹ czêœæ tych pie niê dzy zwra caæ.

Gdy 8 wrzeœ nia 2000 r. uchwa lo na zo sta ³a usta wa o ko mer cja li za cji, re -
struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go „Pol skie Ko le je
Pañ stwo we”, wy da wa ³o siê, ¿e pol ski rz¹d ju¿ wre sz cie wie, cze go chce w ko -
lej ni ctwie. Za ry so wa no plan dzia ³añ wo bec ko lei. Szyb ko je dnak prys ³y z³u -
dze nia na sku tek ko lej nych no we li za cji tej usta wy, naj pierw mo dy fi ku j¹ cych, 
a po tem prze wra ca j¹ cych wstêp ne za ³o ¿e nia. Ko lej, roz bi ta te raz na wie le
spó ³ek, wci¹¿ jest przed mio tem eks pe ry men tów.

Osta t nim jest usa mo rz¹ do wie nie, wpro wa dzo ne w usta wie z kwiet nia
ubieg ³e go ro ku. Mia ³o byæ piêk nie: sa mo rz¹d bli ¿ej ko lei, ko lej bli ¿ej sa mo -
rz¹ du, wiê cej pie niê dzy na po ³¹ cze nia lo kal ne, re ne sans eko lo gi cz ne go trans -
por tu szy no we go w ma ³ych oj czyz nach. Ko le ja rzom z Prze wo zów Re gio nal -
nych obie cy wa no gwa ran cje i pakt praw pra co wni czych, by le tyl ko uzy s kaæ
ich ak cep ta cjê dla prze mian. Spó³ka zo sta ³a prze jê ta przez sa mo rz¹ do we wo -
je wó dz twa. Naj wiê cej udzia ³ów uzy s ka ³o Ma zow sze, któ re aku rat ich nie po -
trze bu je, bo bu du je w³a s ne Ko le je Ma zo wiec kie. Pan mi n i s ter trans por tu nie
od po wia da ju¿ za sy tua cjê pra w n¹ pra co wni ków spó ³ki, bo jest ona w³a s no -
œci¹ ko mu nal n¹. Mar sza³ ko wie wo je wództw nie czu j¹ siê zaœ zwi¹ za ni de -
kla ra cj¹ mi ni stra co do gwa ran cji pra co wni czych. Co wiê cej, mo¿ na od nieœæ
wra ¿e nie, ¿e czu j¹ siê nie co na bra ni, gdy¿ kon dy cja fir my mo ¿e od bie gaæ od
wcze œ niej szych de kla ra cji re sor tu. Pro wa dz¹ wiêc w³a s ny au dyt, aby skon -
tro lo waæ stan fir my. Prze ka zu j¹ jej mniej œrod ków, wiêc za wie sza siê lo kal ne
po ³¹ cze nia, co mu si wp³y waæ na dal sze po gor sze nie wy ni ku fir my.

Ko lej ny raz obie cy wa no wszy s t kim, pa sa ¿e rom, ko le ja rzom, sa mo rz¹ dow com, 
z³o te gó ry, by le tyl ko za ak cep to wa li za pla no wa ne w za ci szu ga bi ne tów prze -
kszta³ ce nie. Te raz wszys cy czu j¹ siê oszu ka ni. Prócz mi ni ste rial nych urzê dni ków…

Pa nie Pre mie rze! Czas za dbaæ wre sz cie o stan dar dy cy wi li za cyj ne. Czy
re for my go spo dar cze mo g¹ byæ opie ra ne na k³am stwie? Czy wol no uzy s ki -
waæ ak cep ta cjê spo ³e cz n¹ dla zmian, oszu ku j¹c za in te re so wa nych? Jak ma
fun kcjo no waæ spo ³e czeñ stwo, w któ rym pod sta wo wy ³¹ cz nik, wza jem ne za u -
fa nie, prze sta je fun kcjo no waæ? W co i ko mu po tra fi¹ je sz cze uwie rzyæ pra co wni -
cy Ko lei Re gio nal nych, po zba wie ni per spek tyw, i by li pa sa ¿e ro wie,
cze ka j¹ cy na pe ro nie na po ci¹g, któ ry ju¿ nie przy je dzie?

Pa nie Pre mie rze! Uwa ¿am, pre zen tu j¹c tu te¿ sta no wis ko sze ro kich rzesz
zwi¹z kow ców, i¿ mu si Pan szyb ko za rea go waæ. Spo wo do waæ ta k¹ ko rek tê
dzia ³añ ad mi ni stra cji pub li cz nej, by s³u szne ocze ki wa nia za in te re so wa nych
zo sta ³y spe³ nio ne, i je dno czeœ nie zle ciæ na ty le do k³a dne zba da nie nie od leg ³ej
prze sz³o œci i dzia ³añ ad mi ni stra cji wo bec spó ³ek ko le jo wych, by uda ³o siê na
za wsze wy e li mi no waæ po do b ne pa to lo gie.

Sta ni s³aw Ko gut
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Od po wiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

War sza wa, 4 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
usto sun ko wu j¹c siê do oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra, Pa na Sta ni s³a wa

Ko gu ta, pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r., w spra wie zmia ny
do tych cza so wej po li ty ki rz¹ du wo bec ko lej ni ctwa, skie ro wa ne go do Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów przy piœ mie BPS/DSK-043-1335/09 z dnia 11 lu te go 2009 r., a prze ka za ne go wg 
w³a œci wo œci do Mi ni stra In fra struk tu ry, up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

Obe c ny kszta³t ryn ku trans por tu ko le jo we go w Pol sce jest wy ni kiem prze ob ra ¿eñ,
ja kie roz po czê ³y siê w koñ cu lat dzie wiêæ dzie si¹ tych ubieg ³e go wie ku. Re for ma ko lej ni ctwa,
po le ga j¹ ca na se pa ra cji dzia ³al no œci prze wo zo wej od za rz¹ dza nia in fra struk tu r¹
i do pu sz cze niu do in fra struk tu ry no wych prze woŸ ni ków wy ni ka ³a z ko nie cz no œci do -
sto so wa nia pra wa kra jo we go do pra wo daw stwa wspól no to we go w zwi¹z ku z przy -
st¹ pie niem Pol ski do Unii Eu ro pej skiej. W wy ni ku wdro ¿e nia prze pi sów usta wy z dnia
8 wrzeœ nia 2000 r. o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa
pañ stwo we go „Pol skie Ko le je Pañ stwo we”, w 2001 r. roz po czê ³a dzia ³al noœæ spó ³ka PKP 
SA, któ ra wst¹ pi ³a we wszy s t kie pra wa i obo wi¹z ki, a tak ¿e zo bo wi¹ za nia by ³e go pañ -
stwo we go przed siê bior stwa PKP. W tym sa mym ro ku z PKP SA wy dzie lo no spó ³ki za le¿ -
ne, two rz¹c Gru pê PKP.

Od po cz¹t ku is t nie nia Gru py PKP pro wa dzo ne by ³y pro ce sy zwi¹ za ne z re or ga ni za -
cj¹ za rz¹ dza nia, re struk tu ry za cj¹ za trud nie nia, ma j¹t ko w¹ i fi nan so w¹ oraz pry wa ty -
za cj¹. Na po ty ka ³y one wie le prze szkód na tu ry or ga ni za cyj nej i pra w nej, co
spo wo do wa ³o, ¿e re for ma pol skich ko lei nie przy nios ³a ocze ki wa nych efek tów. Do naj -
is tot niej szych przy czyn zbyt po wol ne go tem pa zmian w Gru pie PKP za li czyæ na le ¿y,
przede wszy s t kim, prze jê cie przez PKP SA ca ³e go d³u gu (po nad 7 mld z³) po przed siê -
bior stwie pañ stwo wym PKP przy je dno czes nych ogra ni czo nych mo¿ li wo œciach uzy s ki -
wa nia przy cho dów przez PKP SA. In ny mi, wa¿ ny mi przy czy na mi obe c ne go sta nu
pol skie go ko lej ni ctwa s¹ ob ci¹ ¿e nia PKP SA zwi¹ za ne z re struk tu ry za cj¹ za trud nie nia
w ca ³ej Gru pie PKP, za nie cha nie re for my prze wo zów pa sa ¿er skich, a zw³a sz cza prze wo -
zów re gio nal nych, jak ró w nie¿ nie do sto so wa nie wiel ko œ ci i ja ko œci in fra struk tu ry ko le -
jo wej do wy mo gów no wo czes ne go trans por tu ko le jo we go.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e nie zga dzam siê ze sta no wis kiem wy ra ¿o nym przez Se na -
to ra, Pa na Sta ni s³a wa Ko gu ta, i¿ re for my prze pro wa dza ne w ko lej ni ctwie opar te by ³y
na k³am stwie. Zmia ny ja kie za sz³y w 2008 r. w Gru pie PKP by ³y wy ni kiem roz wi¹ zañ
przy jê tych, miê dzy in ny mi, w „Stra te gii dla trans por tu ko le jo we go do ro ku 2013”,
w któ rej je d nym z naj is tot niej szych ob sza rów dzia ³añ wska za no prze pro wa dze nie re -
struk tu ry za cji spó ³ki PKP Prze wo zy Re gio nal ne sp. z o.o. oraz jej usa mo rz¹ do wie nie.
Pod kreœ liæ na le ¿y, ¿e w tym za kre sie po li ty ka obe c ne go Rz¹ du sta no wi ³a kon ty nua cjê
kie run ku przy jê te go przez po prze d nie eki py rz¹ dz¹ ce.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e przy wpro wa dza niu zmian w Gru pie PKP sto so wa no za sa -
dy dia lo gu spo ³e cz ne go i w mia rê mo¿ li wo œci uw zglê dnia no po stu la ty oraz ¿¹ da nia za -
in te re so wa nych stron. W za war tym w dniu 17 lip ca 2008 r. po ro zu mie niu
za gwa ran to wa ne zo sta ³o Po nad zak ³a do wym Or ga ni za cjom Zwi¹z ko wym dzia ³a j¹ cym
w spó ³kach Gru py PKP, ¿e przed do ko na niem zmian w³as no œcio wych w spó ³kach Gru -
py PKP pod jê te zo sta n¹ ne go cja cje ma j¹ ce do pro wa dziæ do za war cia umów spo ³e cz -
nych do ty cz¹ cych za kre su gwa ran cji pra co wni czych. W ra mach Ze spo ³u Trój stron ne go 
do spraw Ko lej ni ctwa re a li zo wa no dzia ³a nia, któ rych ce lem by ³o wy pra co wa nie roz -
wi¹ zañ mo¿ li wych do za ak cep to wa nia przez wszy s t kie za in te re so wa ne stro ny.
W zwi¹z ku z re a li za cj¹ zmian or ga ni za cyj nych w nie któ rych spó ³kach Gru py PKP,
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w dniu 30 lip ca 2008 r. Zwi¹ zek Pra co daw ców Ko le jo wych i Po nad zak ³a do we Or ga ni za -
cje Zwi¹z ko we pod pi sa ³y tzw. „Ma ³y pakt”. Po wy ¿ sze po ro zu mie nia oraz usta le nia ze -
spo ³u ro bo cze go do spraw ma j¹t ko wych da wa ³y pod sta wy do prze pro wa dze nia pro ce su 
alo ka cji ma j¹t ku i pra co wni ków spó ³ek Gru py PKP. Pod kreœ liæ na le ¿y fakt, ¿e w cza sie
za wie ra nia ww. po ro zu mieñ pro wa dzo ne by ³y nie zwyk le trud ne roz mo wy ze Stro n¹ sa -
mo rz¹ do w¹, któ ra je dno zna cz nie wa run ko wa ³a usa mo rz¹ do wie nie spó ³ki PKP Prze wo -
zy Re gio nal ne sp. z o.o. od spe³ nie nia sze re gu po stu la tów, przede wszy s t kim, od
wska za nia i za gwa ran to wa nia Ÿró de³ fi nan so wa nia mo der ni za cji sta re go i za ku pu no -
we go ta bo ru w per spek ty wie do 2020 r. Roz mo wy i uz go dnie nia po miê dzy re sor tem in -
fra struk tu ry, Za rz¹ dem spó ³ki PKP Prze wo zy Re gio nal ne sp. z o.o. a przed sta wi cie la mi
sa mo rz¹ dów wo je wództw w kon sek wen cji do pro wa dzi ³y do wy pra co wa nia roz wi¹ zañ
ujê tych w tre œci po ro zu mie nia za war te go w dniu 9 gru dnia 2008 r. po miê dzy Mar -
sza³ ka mi wo je wództw a Mi ni strem In fra struk tu ry.

W mo jej oce nie, przy jê te roz wi¹ za nia s¹ ko rzy stne za ró wno dla sa mo rz¹ dów wo je -
wództw oraz spó ³ki PKP Prze wo zy Re gio nal ne sp. z o.o., jak i pra co wni ków Spó ³ki. Za -
gwa ran to wa ne zo sta ³y bo wiem Ÿród ³a fi nan so wa nia za ku pu, mo der ni za cji i na praw
ko le jo wych po jaz dów szy no wych prze zna czo nych do prze wo zów pa sa ¿er skich wy ko ny -
wa nych na pod sta wie umów o œwiad cze nie us ³ug pub li cz nych w la tach 2009–2020
oraz Ÿród ³a po kry cia stra ty ope ra cyj nej i in nych ko sz tów oraz wk³a du w³a s ne go Spó ³ki
do pro jek tów in we sty cyj nych re a li zo wa nych ze œrod ków PO IiŒ. Po nad to, sa mo rz¹ dy
wo je wództw uz na ³y po trze bê pro wa dze nia przez Za rz¹d spó ³ki PKP Prze wo zy Re gio nal -
ne sp. z o.o. roz mów z przed sta wi cie la mi pra co wni ków Spó ³ki w ce lu wy ne go cjo wa nia
Pak tu Gwa ran cji Pra co wni czych.

Je s tem prze ko na ny, ¿e pra wa pra co wni cze w usa mo rz¹ do wio nej spó ³ce PKP Prze -
wo zy Re gio nal ne sp. z o.o. bê d¹ za bez pie czo ne a Pakt Gwa ran cji Pra co wni czych zo sta -
nie za war ty. Po nad to uwa ¿am, ¿e go dz¹c siê na wspó³ finan so wa nie ol brzy mie go
pro gra mu in we sty cyj ne go na uno wo czeœ nie nie ta bo ru s³u ¿¹ ce go wy ko ny wa niu prze -
wo zów re gio nal nych, Rz¹d stwo rzy³ du ¿¹ szan sê dla roz wo ju ko le jo wych prze wo zów
pa sa ¿er skich w re gio nach, a tym sa mym stwo rzy³ wa run ki dla utrzy ma nia miejsc pra -
cy dla za ³o gi spó ³ki PKP Prze wo zy Re gio nal ne sp. z o.o.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER IN FRA STRUK TU RY
Ce za ry Gra bar czyk

26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r. 209



Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go

skie ro wa ne do pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Fi nan sów Lu d wi ka Ko tec kie go

W na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia se na tor skie go w spra wie kon sek wen cji
po dat ko wych zwi¹ za nych z otrzy ma niem przez na jem cê ko mu nal ne go lo ka lu 
mie sz kal ne go re fun da cji z ty tu ³u wy mia ny okien w wy na jmo wa nym lo ka lu
chcia³ bym po pro siæ o roz sze rze nie od po wie dzi o mie sz ka nia spó³ dziel cze.

W od po wie dzi na mo je py ta nie na pi sa³ Pan, ¿e „u na jem cy lo ka lu ko mu -
nal ne go zwrot ko sz tów wy mia ny sto lar ki okien nej w tych lo ka lach w cza sie
trwa nia umo wy naj mu nie ge ne ru je do cho du pod le ga j¹ ce go opo dat ko wa niu
po dat kiem do cho do wym od osób fi zy cz nych”. We d³ug mnie ta in ter pre ta cja
po win na do ty czyæ ró w nie¿ wy mia ny okien w lo ka lach spó³ dziel czych.

W zwi¹z ku z wiel kim za in te re so wa niem spó³ dziel ców t¹ spra w¹ bar dzo
pro szê o in for ma cjê, czy spó³ dziel cy ma j¹ cy lo ka tor skie spó³ dziel cze pra wo
do lo ka lu mie sz kal ne go oraz spó³ dziel cy ma j¹ cy spó³ dziel cze w³as no œcio we
pra wo do lo ka lu mie sz kal ne go w przy pad ku wy mia ny okien i otrzy ma nia re -
fun da cji z ka sy spó³ dziel ni mu sz¹ tê kwo tê umie œciæ ja ko przy chód w ze zna -
niu po dat ko wym i za p³a ciæ po da tek. Ta in ter pre ta cja urzê dów skar bo wych
wy da je siê nie s³u szna, tak jak w przy pad ku mie sz kañ ko mu nal nych. War to
pod kreœ liæ, ¿e spó³ dziel cy naj czê œciej wp³a ca j¹ w³a s ne pie ni¹ dze na fun dusz, 
z któ re go s¹ œrod ki na wy mia nê okien, na stê p nie po kil ku mie si¹ cach otrzy -
mu j¹ czê œ cio w¹ re fun da cjê, jest wiêc po do b nie jak w przy pad ku mie sz kañ
ko mu nal nych.

Krzy sztof Kwiat kow ski

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

War sza wa, 13 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z prze ka za nym przy piœ mie z dnia 11 lu te go 2009 r., Nr BPS/DSK-

-043-1336/09 oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Krzy szto fa Kwiat kow skie go z³o ¿o nym na 
26. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 lu te go 2009 r. w spra wie kon sek wen cji po dat ko wych
dla po dat ni ków po sia da j¹ cych spó³ dziel cze (lo ka tor skie i w³as no œcio we) pra wa do lo -
ka li mie sz kal nych z ty tu ³u otrzy ma nia od spó³ dziel ni mie sz ka nio wych zwro tu po nie -
sio nych wy dat ków na wy mia nê okien, up rzej mie in for mu jê.

Obe c nie w Mi ni ster stwie Fi nan sów trwa j¹ pra ce nad przy go to wa niem ogól nej in ter -
pre ta cji prze pi sów pra wa po dat ko we go wy da wa nej przez Mi ni stra Fi nan sów na pod -
sta wie art. 14a usta wy z dnia 29 sier pnia 1997 r. – Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.), do ty cz¹ cej po ru szo nej przez Pa na Se na to ra kwe stii.

Prag nê za pe wniæ, i¿ ko pia ogól nej in ter pre ta cji zo sta nie prze ka za na nie zw³o cz nie
po jej wy da niu przez Mi ni stra Fi nan sów.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski
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Od po wiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

War sza wa, 30 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w œlad za pis mem z dnia 13 mar ca 2009 r. bê d¹ ce go od po wie dzi¹ na prze ka za ne

przy piœ mie z dnia 11 lu te go 2009 r., oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Krzy szto fa Kwiat -
kow skie go z³o ¿o ne na 26. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 lu te go 2009 r. w spra wie kon -
sek wen cji po dat ko wych dla po dat ni ków po sia da j¹ cych spó³ dziel cze (lo ka tor skie
i w³as no œcio we) pra wa do lo ka li mie sz kal nych z ty tu ³u otrzy ma nia od spó³ dziel ni mie -
sz ka nio wych zwro tu po nie sio nych wy dat ków na wy mia nê okien, prze ka zu jê w za ³¹ cze -
niu ko piê ogól nej in ter pre ta cji prze pi sów pra wa po dat ko we go w po wy ¿ szym za kre sie,
do ko na nej przez Mi ni stra Fi nan sów w dniu 17 mar ca 2009 r. w piœ mie
Nr DD3/033/33/KDJ/09/209.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski

Za³¹cznik
Pismo
MINISTRA FINANSÓW

War sza wa, 17.03.2009 r.

Pa nie i Pa no wie
Dy rek to rzy Izb Skar bo wych,
Dy rek to rzy Urzê dów Kon tro li Skar bo wej,
Na czel ni cy Urzê dów Skar bo wych
w s z y  s  t  k i c h

W zwi¹z ku z w¹t pli wo œcia mi zg³a sza ny mi przez or ga ny po dat ko we w za kre sie sto -
so wa nia prze pi sów usta wy o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych do re fun da cji
otrzy my wa nych z ty tu ³u wy dat ków po nie sio nych na wy mia nê sto lar ki okien nej:

1) od spó³ dziel ni mie sz ka nio wych przez oso by po sia da j¹ ce spó³ dziel cze (lo ka tor skie
i w³as no œcio we) pra wa do lo ka li mie sz kal nych;

2) od w³a œci cie li mie sz kañ za k³a do wych i ko mu nal nych przez na jem ców tych lo ka li
mie sz kal nych,

w ce lu za pe wnie nia je dno li te go sto so wa nia pra wa, na pod sta wie art. 14a usta wy
z dnia 29 sier pnia 1997 r. – Or dy na cja po dat ko wa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póŸn. zm.), up rzej mie wy jaœ niam.

I. Kon sek wen cje po dat ko we wy ni ka j¹ ce z fak tu otrzy ma nia od spó³ dziel ni mie sz ka --
nio wej zwro tu wy dat ków po nie sio nych na wy mia nê sto lar ki okien nej przez oso by
po sia da j¹ ce spó³ dziel cze pra wa do lo ka li mie sz kal nych wie lo kro t nie by ³y przed --
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mio tem roz strzyg niêæ przed s¹ da mi ad mi ni stra cyj ny mi. Obe c nie mo¿ na za ob ser --
wo waæ ugrun to wa n¹ li niê orze cz ni ctwa w tym za kre sie. Sta no wis ko za jmo wa ne
przez S¹ dy w tych spra wach od bie ga je dnak od pre zen to wa ne go do tych czas przez
Mi ni ster stwo Fi nan sów.
Zda niem S¹ dów, zwrot ko sz tów z ty tu ³u wy mia ny okien otrzy ma ny od spó³ dziel ni
mie sz ka nio wej nie po wo du je po stro nie po dat ni ków przy spo rze nia ma j¹t ko we go
i z te go wzglê du nie mie œci siê w po jê ciu przy cho du z in nych Ÿró de³. Nie pod le ga za --
tem opo dat ko wa niu. Ta kie sta no wis ko wy ni ka np. z wy ro ków WSA w Szcze ci nie
z dnia 10 czer wca 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 161/06, WSA w Byd go sz czy z dnia
20 lu te go 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 830/07, wy rok WSA Gli wi cach z dnia 1 mar ca
2008 r., sygn. akt I SA/GL 914/07, WSA w Kiel cach z dnia 27 czer wca 2008 r.,
sygn. akt I SA/Ke 149/08.
Na to miast zgo d nie z po gl¹ dem wy ra ¿a nym wie lo kro t nie przez Mi ni ster stwo Fi nan --
sów, otrzy ma ny od spó³ dziel ni zwrot wy dat ków sta no wi dla po dat ni ka przy chód
z in nych Ÿró de³, o któ rym mo wa w art. 20 ust. 1 w zwi¹z ku z art. 10 ust. 1 pkt 9
usta wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zy cz nych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn. zm.), pod le ga j¹ cy opo dat ko wa niu po dat kiem do --
cho do wym w ze zna niu po dat ko wym sk³a da nym za rok, w któ rym otrzy ma no re --
fun da cjê. Z ko lei, po dat ni cy, któ rzy up rze d nio do ko na li od li cze nia po nie sio nych
wy dat ków na wy mia nê okien w ra mach ul gi na re mont i mo der ni za cjê, a na stê p nie 
otrzy ma li zwrot tych wy dat ków, ma j¹ pra wo wy bo ru spo so bu uw zglê dnie nia
zwro tu w ze zna niu po dat ko wym. Uz na no, i¿ roz li cze nia tej kwo ty w ze zna niu po --
dat nik mo ¿e do ko naæ po przez jej uw zglê dnie nie w przy cho dach al bo do li cze nie do
po dat ku w kwo cie fak ty cz nie od li czo nej w la tach ubieg ³ych.
Je dnak ¿e z uwa gi na utrwa lo ny w orze cz ni ctwie s¹dowo-administracyjnym od --
mien ny od po wy ¿ sze go po gl¹d, Mi n i s ter Fi nan sów pod j¹³ de cyz jê o od st¹ pie niu
przez Mi ni ster stwo Fi nan sów i or ga ny po dat ko we od do tych czas sto so wa nej in ter --
pre ta cji i uz na³, ¿e otrzy ma nie od spó³ dziel ni mie sz ka nio wej zwro tu wy dat ków po --
nie sio nych na wy mia nê sto lar ki okien nej nie sta no wi dla osób ma j¹ cych spó³ dziel --
cze pra wa do lo ka li mie sz kal nych, przy cho du pod le ga j¹ ce go opo dat ko wa niu.

II. Od no sz¹c siê na to miast do otrzy my wa ne go zwro tu ko sz tów wy mia ny okien w lo --
ka lach za k³a do wych oraz ko mu nal nych, up rzej mie in for mu jê.
Na jem lo ka li ko mu nal nych na stê pu je w try bie i na za sa dach okreœ lo nych w usta --
wie z dnia 21 czer wca 2001 r. o ochro nie praw lo ka to rów, mie sz ka nio wym za so bie
gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy wil ne go (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póŸn. zm.).
Sto so wnie do art. 6a ust. 3 pkt 3 lit. b tej usta wy, do obo wi¹z ków wy na jmu j¹ ce go
(w³a œci cie la) na le ¿y w szcze gól no œci do ko ny wa nie na praw lo ka lu, na praw lub wy --
mia ny in sta la cji i ele men tów wy po sa ¿e nia te chni cz ne go w za kre sie nie ob ci¹ ¿a --
j¹ cym na jem cy, a zw³a sz cza wy mia ny pie ców grzew czych, sto lar ki okien nej
i drzwio wej oraz pod ³óg, po sa dzek i wy k³a dzin pod ³o go wych, a tak ¿e tyn ków.
Ró w nie¿ na grun cie prze pi sów Ko dek su cy wil ne go w od nie sie niu do naj mu lo ka li
za k³a do wych, wy mia na sto lar ki okien nej ob ci¹ ¿a wy na jmu j¹ ce go (w³a œci cie la).
Wy ni ka to z po sta no wieñ art. 662, art. 663, art. 680 i art. 681 Ko dek su cy wil ne go.
Z przed sta wio nych re gu la cji wy ni ka, i¿ obo wi¹ zek wy mia ny okien w lo ka lu od da --
nym do u¿y wa nia na pod sta wie umo wy naj mu ob ci¹ ¿a za ró wno w³a œci cie la mie sz --
ka nia za k³a do we go, jak i mie sz ka nia ko mu nal ne go, a nie na jem cê ta kie go lo ka lu.
St¹d, je ¿e li na jem ca pod czas trwa nia umo wy naj mu, z w³a s nych œrod ków sfi nan --
su je wy mia nê okien a na stê p nie otrzy ma od w³a œci cie la zwrot tych wy dat ków, bê --
dzie to oko li cz noœæ neu tral na po dat ko wo. Kwo ta re fun da cji nie bê dzie sta no wi ³a
dla na jem cy przy cho du w ro zu mie niu prze pi sów usta wy o po dat ku do cho do wym
od osób fi zy cz nych.

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA FI NAN SÓW
Pod se kre tarz Sta nu
Ma ciej Gra bow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Zbi gnie wa Me re sa

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Od 2002 r. do chwi li obe c nej to czy siê nie przer wa nie po stê po wa nie,

a w³a œci wie wy mia na ko re spon den cji po miê dzy mie sz kañ ca mi mia sta D¹b -
ro wa Gór ni cz a-Strze mie szy ce a za rz¹d c¹ bu dyn ków PKP. Spra wa do ty czy
uw ³a sz cze nia i wy ku pu mie sz kañ przez by ³ych pra co wni ków, mie sz kañ ców
bu dyn ków na le ¿¹ cych do PKP. Wo bec fak tu, i¿ w ko lej nych pis mach przez
stro ny po da wa ne s¹ co raz to no we oko li cz no œci – nie raz sprze cz ne – do dzi -
siaj nie za j¹³ sta no wis ka w tej spra wie Za rz¹d Nie ru cho mo œci PKP w War sza -
wie. Stro ny od sy ³a siê na dro gê po stê po wa nia s¹ do we go. Nie skut ku j¹ pis ma 
Œl¹s kie go Urzê du Wo je wó dz kie go w Ka to wi cach, któ ry prze ka zu je tê spra wê
pre zy den to wi mia sta D¹b ro wa Gór ni cza, wy ko nu j¹ ce mu za da nia z za kre su
ad mi ni stra cji rz¹ do wej, do osta te cz ne go za ³at wie nia. Mi ja j¹ ko lej ne ter mi ny
i wszy s t ko wska zu je na to, ¿e spra wa ut knê ³a w mar twym pun kcie.

Prag nê za u wa ¿yæ, i¿ mi mo up ³y wu blis ko dzie wiê ciu lat od dnia we jœcia
w ¿y cie usta wy z dnia 8 wrzeœ nia 2000 r. o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji
i pry wa ty za cji przed siê bior stwa pañ stwo we go „Pol skie Ko le je Pañ stwo we”,
spra wy te nie zo sta ³y kom plek so wo za koñ czo ne i ure gu lo wa ne.

Ja ko se n a tor RP wy stê po wa ³em pi sem nie z pro œb¹ i wnios kiem o wy jaœ -
nie nie spra wy, lecz mo je dzia ³a nia oka za ³y siê bez sku te cz ne, za tem w pe³ ni
ro zu miem roz go ry cze nie mie sz kañ ców, zg³a sza j¹ cych siê do mo je go biu ra se -
na tor skie go, któ rzy ma j¹ pe³ ne pra wo czuæ siê roz cza ro wa ni i lek ce wa ¿e ni ta -
kim trak to wa niem spra wy.

Pro szê Pa na Mi ni stra o ob jê cie przed mio to wej, pro ble mo wej spra wy
szcze gól nym nad zo rem oraz o do pro wa dze nie jej do osta te cz ne go roz wi¹ za -
nia.

Z po wa ¿a niem
Zbi gniew Me res

Od po wiedŸ

War sza wa, 23 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
W zwi¹z ku z na de s³a nym przy piœ mie z dnia 11 lu te go 2009 r. znak:

BPS/DSK-043-1337/09 oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Zbi gnie wa Me re sa do ty cz¹ cym 
kwe stii uw ³a sz cze nia i wy ku pu mie sz kañ przez by ³ych pra co wni ków, mie sz kañ ców bu -
dyn ków na le ¿¹ cych do PKP SA w miej sco wo œci D¹b ro wa Górnicza-Strzemieszyce,
przed sta wiam in for ma cje w przed mio to wej spra wie.
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Zgo d nie ze sta no wis kiem prze ka za nym przez Za rz¹d PKP SA, up rzej mie in for mu jê,
¿e spra wa do ty czy nie ru cho mo œci po ³o ¿o nej w mie œcie D¹b ro wa Gór ni cza, któ ra w ewi -
den cji grun tów i bu dyn ków ob rê bu Strze mie szy ce Wiel kie oz na czo na jest ja ko dzia³ ka
nr 448/4 o pow. 79,5786 ha, z ob sza ru któ rej 37,8679 ha za jê tych jest pod li niê ko le jo -
w¹. Po zo sta ³a jej za bu do wa to m.in. bu dy nek sta cji D¹b ro wa Gór ni cza Strze mie szy ce,
bu dy nek p.o. D¹b ro wa Gór ni cza Pn. oraz bu dyn ki mie sz kal ne przy ul. Sza rych Sze re -
gów 3, 5, ul. Gru sz czyñ skie go 2, 4, 6, ul. War szaw skiej 97, 99, 101, 103, ul. To wa ro wej
1, 4, 6, 8, 10, ul. Trans por to wej 2, 4, 6, 6a, 8, 55, 57, 59, 61, 63, ul. Sta cyj nej 20a, b, c,
22a, 24, 30, 32, 34, w któ rych wy ku pem lo ka li za in te re so wa ni s¹ ich na jem cy.

Je dno czeœ nie in for mu jê, ¿e w gra ni cach oma wia nej nie ru cho mo œci po sa do wio ne
s¹ ró w nie¿ ww. uli ce po sia da j¹ ce ka te go riê dróg gmin nych, któ re zgo d nie z prze pi sa mi
art. 103 ust. 3 usta wy z dnia 13.10.1998 r. Prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wy re for mu -
j¹ ce ad mi ni stra cjê pub li cz n¹ (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z póŸn. zm.) sta ³y siê
z dniem 01.01.1999 r. w³a s no œci¹ Gmi ny. Ma j¹c na uwa dze, ¿e uw ³a sz cze nie PKP SA
na stê pu je w tym przy pad ku we d³ug sta nu pra w ne go na dzieñ 27.10.2000 r. (we jœcie
w ¿y cie usta wy o ko mer cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed siê bior stwa
pañ stwo we go „Pol skie Ko le je Pañ stwo we”), za tem za spo ko je nie ro sz czeñ osób trze cich
(tu Gmi ny) ma pier wszeñ stwo przed po twier dze niem praw PKP SA. W tej sy tua cji wy -
dzie le nie dróg gmin nych wa run ku je roz pa trze nie przez Wo je wo dê Œl¹s kie go wnios ku
PKP SA z dnia 30 gru dnia 2002 r. a tak ¿e wy da nie de cyz ji ad mi ni stra cyj nej stwier dza -
j¹ cej na by cie przez PKP SA pra wa u¿y t ko wa nia wie czy ste go oma wia ne go grun tu i pra -
wa w³a s no œci na nie sieñ znaj du j¹ cych siê na tym grun cie, w tym m.in. pra wa w³a s no œci 
ww. bu dyn ków mie sz kal nych, a w kon sek wen cji przy go to wa nia do sprze da ¿y znaj du -
j¹ cych siê w nich lo ka li.

Z in for ma cji prze ka za nych przez Za rz¹d PKP SA, po dzia³ do dnia dzi siej sze go nie
zo sta³ wy ko na ny, bo wiem w og ³o szo nych do tych czas prze tar gach nie wy ³o nio no wy ko -
naw cy. Prze tar gi zo sta ³y unie wa¿ nio ne m.in. ze wzglê du na prze kro cze nie przez ofe ren -
tów ce ny (o po nad 200%).

Z uwa gi na fakt, ¿e wy ko na nie ca ³o œcio we po dzia ³u osza co wa ne zo sta ³o przez po -
ten cjal nych wy ko naw ców prac geo de zyj nych na kwo tê po nad 100 tys. z³, któ rej nie
uw zglê dnio no w ko sz tach uw ³a sz czeñ w ta kiej wy so ko œci, pod jê to de cyz jê eta po wa nia
po dzia ³u. W pier wszej ko lej no œci, ró wno leg le pro wa dz¹c roz mo wy z Gmi n¹ w spra wie
jej ucze stni cze nia w ko sz tach po dzia ³u pro por cjo nal nie do grun tów za jê tych pod po zo -
sta ³e dro gi gmin ne, zle co no po dzia³ w za kre sie wy dzie le nia m.in. przed mio tu apor tu na
rzecz spó ³ki „PKP Ener ge ty ka” Sp. z o.o. (par ty cy pu j¹ cej w ko sz tach), bu dyn ków mie sz -
kal nych przy ul. Gru sz czyñ skie go 2, 4, 6, uli cy Gru sz czyñ skie go, bu dyn ków in nych
nie mie sz kal nych oraz dróg do jaz do wych. Sto so wny wnio sek o za twier dze nie pro jek tu
po dzia ³u z³o ¿o ny zo sta³ w dniu 12.11.2008 r. Nie ste ty Gmi na ani nie wy da ³a de cyz ji Za -
twier dza j¹ cej po dzia³, uz na j¹c, ¿e w³a œci wym or ga nem do z³o ¿e nia pro jek tu po dzia ³y
opi sa nej nie ru cho mo œci jest Wo je wo da Œl¹s ki wy da j¹ cy de cyz jê o uw ³a sz cze niu PKP
SA, ani te¿ nie uru cho mi ³a po dzia ³u we w³a s nym za kre sie, po mi mo in for ma cji za war tej
w piœ mie Nr WKD.5542-23/08 z dnia 01.10.2008 r. o wszczê tym po stê po wa niu
w spra wie ure gu lo wa nia na swo j¹ rzecz pra wa w³a s no œci nie ru cho mo œci grun to wych
za jê tych pod dro gi, w ra mach któ re go do ko naæ mia ³a tak ¿e w³a s nym sta ra niem i ko sz -
tem wy dzie le nia tych dróg. W kon sek wen cji po stê po wa nie po dzia ³o we de cyz j¹
Nr WGN.I-7430- -1-172/08 z dnia 09.01.2009 r. zo sta ³o umo rzo ne ja ko bez przed mio to we.

W œwiet le po wy ¿ sze go PKP SA wnios ³a na pod sta wie art. 65 § 1 Kpa o prze ka za nie
ww. wnios ku o po dzia³ z dnia 12.11.2008 r. wraz z za ³¹ cz ni ka mi bez po œre dnio do Œl¹s -
kie go Urzê du Wo je wó dz kie go w Ka to wi cach. Od de cyz ji Wo je wo dy Œl¹s kie go oraz je d-
no zna cz ne go sta no wis ka Gmi ny, co do jej za mie rzeñ w za kre sie czê œci nie ru cho mo œci
za jê tej pod dro gi gmin ne, za le ¿eæ bê d¹ dal sze dzia ³a nia PKP SA.

Prag nê po in for mo waæ, i¿ po do ko na niu po wy ¿ szych czyn no œci po dzia ³o wych, otrzy -
ma niu de cyz ji ad mi ni stra cyj nych w przed mio cie ure gu lo wa nia sta nu pra w ne go nie ru -
cho mo œci na rzecz PKP SA, uja wnie niu na by tych praw w ksiê dze wie czy stej oraz
wy ³¹ cze niu z te re nów za mkniê tych dzia ³ek, któ re w wy ni ku po dzia ³ów stra c¹ sta tus te -
re nów za strze ¿o nych ze wzglê du na ob ron noœæ i bez pie czeñ stwo pañ stwa, mo¿ na bê -
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dzie przy st¹ piæ do czyn no œci ma j¹ cych na ce lu przy go to wa nie zlo ka li zo wa nych w ww.
bu dyn kach lo ka li mie sz kal nych do sprze da ¿y na rzecz ich na jem ców. Nie ste ty ter min
ich za koñ cze nia i przy st¹ pie nia do pro ce su sprze da ¿y mie sz kañ, nie jest mo¿ li wy do
okreœ la nia na wet w przy bli ¿e niu, bo wiem po stê po wa nie to nie jest za le¿ ne wy ³¹ cz nie od 
dzia ³añ i wo li PKP SA.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Ju liusz En gel hardt
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie go

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

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Naj li cz niej sz¹ gru pê za wo do w¹ ho no ro wych krwio daw ców w wo je wó dz -

twie œl¹s kim sta no wi¹ gór ni cy. Z prze ka za nych mi in for ma cji wy ni ka, i¿ gór ni -
cy od da j¹ cy krew, po mi mo ¿e w za mian otrzy mu j¹ uspra wied li wio ny
i pe³ no p³at ny dzieñ pra cy, nie mo g¹ za li czyæ go do okre su pra cy gór ni czej
usta la ne go przy prze jœciu na eme ry tu rê gór ni cz¹. Tym sa mym uspra wied li -
wio ne dni nie o be c no œci w pra cy z po wo du od da nia krwi mu sz¹ byæ przez nich 
od pra co wy wa ne w ce lu do li cze nia do sta ¿u pra co wni cze go przy przechodzeniu
na eme ry tu rê gór ni cz¹, co nie jest wy ma ga ne w od nie sie niu do in nych grup
pra co wni ków (np. ma szy ni stów).

Po mi mo roz wo ju me dy cy ny krew na dal po zo sta je in stru men tem nie zbê d -
nym do ra to wa nia lu dz kie go zdro wia i ¿y cia. Pro szê za tem o in for ma cjê o pla -
no wa nych za mie rze niach mo g¹ cych zmie niæ nie ko rzy stny dla gór ni ków stan
pra w ny tak, aby za ta kie sa me czyn no œci, tj. od da nie krwi, zo sta li zró w na ni
z po zo sta ³y mi up rzy wi le jo wa ny mi w tym za kre sie gru pa mi za wo do wy mi.

Ra fa³ Mu chac ki

Od po wiedŸ

War sza wa, 5 mar ca 2009 r.

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

Od po wia da j¹c na pis mo z dnia 11 lu te go 2009 r. znak: BPS/DSK-043-1338/09,
przy któ rym prze s³a ne zo sta ³o oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra Ra fa ³a Mu chac kie -
go na 26. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r. w spra wie uz na nia dni wol -
nych z ty tu ³u ho no ro we go krwio daw stwa ja ko pra ca gór ni cza przy usta la niu
up ra wnieñ do eme ry tur gór ni czych, up rzej mie wy jaœ niam co na stê pu je:

Gór ni cy, ja ko je dy na gru pa za wo do wa spoœ ród grup ob jê tych po wsze chnym sy s te -
mem emerytalno-rentowym, za cho wa li szcze gól ne, up rzy wi le jo wa ne za sa dy prze cho -
dze nia na eme ry tu rê.

Pod czas gdy po wsze chny wiek eme ry tal ny w Pol sce wy no si 60 lat w przy pad ku ko -
biet i 65 lat w przy pad ku mê¿ czyzn, gór ni cy mo g¹ prze cho dziæ na eme ry tu rê w wie ku
50 lub 55 lat, a w nie któ rych przy pad kach bez wzglê du na wiek.

Gór ni cza eme ry tu ra po osi¹g niê ciu 50 lat przy s³u gu je gór ni ko wi, któ ry ma 20-letni
sta¿ pra cy w przy pad ku ko biet i 25-letni sta¿ pra cy w przy pad ku mê¿ czyzn, w tym co
naj mniej 15 lat pra cy gór ni czej.

W przy pad ku po sia da nia kró t sze go sta ¿u pra cy gór ni czej (co naj mniej 10 lat), przy
spe³ nie niu po zo sta ³ych wa run ków gór ni cza eme ry tu ra przy s³u gu je po osi¹g niê ciu
55 lat.

Pra co wni ko wi, któ ry pra cê gór ni cz¹ wy ko ny wa³ pod zie mi¹ sta le i w pe³ nym wy mia -
rze cza su pra cy przez okres wy no sz¹ cy co naj mniej 25 lat, pra wo do eme ry tu ry przy -
s³u gu je bez wzglê du na wiek.

W prak ty ce oz na cza to, ¿e gór nik mo ¿e przejœæ na eme ry tu rê w wie ku 43 lat.
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Przy tak pre fe ren cyj nych za sa dach usta la nia pra wa do eme ry tu ry kry te rium wy ko -
ny wa nia pra cy gór ni czej jest w prze pi sach okreœ lo ne do s³o wnie.

Op rócz fak ty cz nych okre sów wy ko ny wa nia ta kiej pra cy uw zglê dnia siê w tym przy -
pad ku je dy nie okre sy nie zdol no œci do pra cy z ty tu ³u wy pad ku przy pra cy al bo z ty tu ³u
cho ro by za wo do wej, za któ re wy p³a co ne zo sta ³o wy na gro dze nie lub za si ³ek cho ro bo wy
al bo œwiad cze nie re ha bi li ta cyj ne jak ró w nie¿ okre sy cza so we go od de le go wa nia pra co wni -
ków, do za wo do we go po go to wia ra to wni cze go w Cen tral nej Sta cji Ra to wni ctwa Gór ni -
cze go SA w By to miu, w KGHM Pol ska MiedŸ SA. Od dzia³ Je dno stka Ra to wni ctwa
Górniczo-Hutniczego w Lu bi nie lub w okrê go wych sta cjach ra to wni ctwa gór ni cze go.
Okre sy te za li cza siê do pra cy gór ni czej w ra zie ich bez po œre dnie go po prze dze nia pra c¹
gór ni cz¹ wy ko ny wa n¹ pod zie mi¹ sta le i w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy, je ¿e li przy pa -
da j¹ w cza sie trwa nia sto sun ku pra cy.

Z po wy ¿ sze go wy ni ka, ¿e okres pra cy gór ni czej jest szcze gól nym ro dza jem sta ¿u
pra cy, od któ re go za le ¿¹ szcze gól ne, pre fe ren cyj ne up ra wnie nia.

Z te go te¿ wzglê du, ana lo gi cz nie, jak w przy pad ku pra cy w szcze gól nych wa run -
kach lub o szcze gól nym cha rak te rze, okres pra cy gór ni czej, co do za sa dy, nie po wi nien
byæ roz sze rza ny o ¿a dne in ne okre sy.

Ma j¹c na wzglê dzie zna cze nie ho no ro we go krwio daw stwa trud no jest je dnak zna -
leŸæ me ry to ry cz ne uza sa dnie nie, aby dzieñ zwol nie nia od pra cy w dniu ho no ro we go od -
da nia krwi, uz naæ za pra cê wy ko ny wa n¹ sta le i w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy pod
zie mi¹.

Roz wa ¿a j¹c tê kwe stiê na le ¿y tak ¿e mieæ na uwa dze pla no wa ny kwar tal ny okres
roz li cze nia cza su pra cy gór ni czej wy ko ny wa nej pod zie mi¹ sta le i w pe³ nym wy mia rze
cza su pra cy, co nie w¹t pli wie wp³y nie na z³a go dze nie pro ble mu nie uw zglê dnia nia
w sta ¿u mie siê cy, w któ rych wy stê pu je wska za ny okres.

Na le ¿y tak ¿e pod kreœ liæ, i¿ pre fe ren cyj ny cha rak ter eme ry tur gór ni czych nie ogra -
ni cza siê wy ³¹ cz nie do wcze œ niej sze go prze cho dze nia na eme ry tu rê, ale i za wie ra za -
cho wa ny do tych cza so wy spo sób usta la nia ich wy so ko œci, w tym przy za sto so wa niu
prze li cz ni ków, a za tem roz wi¹ za nie, z któ rych nie ko rzy sta ogó³ ubez pie czo nych. Wo -
bec po wy ¿ sze go nie znaj du jê uza sa dnie nia do po de jmo wa nia dzia ³añ w kie run ku roz -
sze rze nia okre sów uwa ¿a nych ja ko pra ca gór ni cza, a okreœ lo nych prze pi sa mi usta wy
z dnia 17 gru dnia 1998 r. o eme ry tu rach i re ntach z Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz -
nych.

MI NI STER
Jo lan ta Fe dak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ja na Ole cha
oraz se n a tor Gra ¿y ny Sztark

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W zwi¹z ku z pro wa dzo nym pro ce sem pro fe sjo na li za cji Si³ Zbroj nych RP

i przy jmo wa niem zmian usta wo wych po de jmo wa ne s¹ dzia ³a nia, któ re po win -
ny do pro wa dziæ ró w nie¿ do za bez pie cze nia re zerw oso bo wych sy s te mu ob ron -
ne go i bez pie czeñ stwa na ro do we go kraju. Za u wa ¿a my je dnak, ¿e w trak cie
zmian le gis la cyj nych fa wo ry zo wa ne s¹ uczel nie mor skie, w któ rych po zo sta -
wia siê pro wa dze nie prze szko le nia woj sko we go w obo wi¹z ko wej for mie i pla -
nu je siê wy da nie roz po rz¹ dzeñ wy ko naw czych do usta wy, gwa ran tu j¹ cych
fi nan so wa nie te go szko le nia z bu d¿e tu pañ stwa prze zna czo ne go na ob ron -
noœæ. Po wo du je to nie ró wnoœæ kon sty tu cyj n¹, gdy¿ fa wo ry zu je aka de mie mor -
skie wo bec in nych wy ¿ szych uczel ni cy wil nych.

Usta wa z dnia 24 paŸ dzier ni ka 2008 r. o zmia nie usta wy o po wsze ch-
nym obo wi¹z ku ob ro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz usta wy o s³u¿ bie
woj sko wej ¿o³ nie rzy za wo do wych (DzU z 2008 r. Nr 206, poz. 1288) umo¿ li -
wia stu den tom, bê d¹ cym po bo ro wy mi, od by wa nie po zda niu eg za mi nu
z przy spo so bie nia ob ron ne go prze szko le nia woj sko we go w cza sie tych stu -
diów, mó wi o tym art. 93a. Art. 95 zo bo wi¹ zu je zaœ po bo ro wych, bê d¹ cych
stu den ta mi uczel ni mor skich, do od by cia za jêæ woj sko wych w cza sie trwa nia
stu diów wy ¿ szych w tych uczel niach, za jêæ, któ re s¹ ró wno zna cz ne z od by -
ciem obo wi¹z ko we go prze szko le nia woj sko we go.

MON w ofi cjal nych do ku men tach za mie sz cza nych na stro nie in ter ne to -
wej za po wia da ju¿ w 2009 r. za wie sze nie mo¿ li wo œci od by cia prze szko le nia
woj sko we go w uczel niach in nych ni¿ aka de mie mor skie, gdzie za jê cia woj -
sko we po zo sta ³y na dal obo wi¹z ko we i s¹ ob jê te pro gra mem stu diów. T³u ma -
czo ne jest to po trze ba mi wy ni ka j¹ cy mi z pro fe sjo na li za cji ar mii. W jej
za ³o ¿e niach przed sta wia siê dzia ³a j¹ ce w aka de miach mor skich stu dia woj -
sko we ja ko nie od zo wne wspar cie dla Ma ry nar ki Wo jen nej, któ ra ma li czyæ
osiem ty siê cy ofi ce rów i ma ry na rzy.

Obe c nie Aka de mia Ma ry nar ki Wo jen nej, w któ rej stu diu je ty si¹c dwu stu
¿o³ nie rzy i cy wi lów, kszta³ ci kad ry na po trze by Ma ry nar ki Wo jen nej. Po nad to
AMW jest je dy n¹ w Pol sce in sty tu cj¹ upo wa¿ nio n¹ do szko le nia kadr go spo -
dar ki mor skiej w za kre sie ko dek su ISPS. Aka de mie mor skie nie po sia da j¹ ta -
kich up ra wnieñ.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym pro si my Pa na Mi ni stra o udzie le nie od po wie dzi
na na stê pu j¹ ce py ta nia.

1. Czy re sort MON pla nu je prze su waæ kom pe ten cje w szko le niu woj sko -
wym z AMW ró w nie¿ do aka de mii mor skich i pla nu je lik wi da cjê ak tu al nej
struk tu ry or ga ni za cyj nej AMW?

2. Czy dal sze fi nan so wa nie stu diów woj sko wych w aka de miach mor -
skich w Szcze ci nie i Gdy ni z bu d¿e tu pañ stwa prze zna czo ne go na ob ron noœæ
jest for m¹ do fi nan so wa nia fun kcjo no wa nia aka de mii mor skich?

3. Dla cze go MON fa wo ry zu je aka de mie mor skie w Gdy ni i w Szcze ci nie
w re a li za cji prze szko le nia woj sko we go ko sz tem in nych wy ¿ szych uczel ni cy -
wil nych?

4. Dla cze go MON wpro wa dza nie ró wnoœæ kon sty tu cyj n¹ wy ¿ szych uczel -
ni cy wil nych, gdzie stu den ci mo g¹ ak tu al nie od by waæ prze szko le nie woj sko -
we, a gdzie pla nu je siê je go za wie sze nie, wo bec aka de mii mor skich, gdzie
stu den ci mu sz¹ od by waæ prze szko le nie woj sko we, i jak to siê ma do sztan -
da ro we go has ³a o pro fe sjo na li za cji ar mii oraz prze wi dy wa ne go za wie sze nia
prze szko le nia woj sko we go stu den tów w cza sie trwa nia na u ki?

Z po wa ¿a niem
Jan Olech
Gra ¿y na Sztark
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.03.11

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra Ja na Ole cha i Pa ni¹

Se n a tor Gra ¿y nê Sztark pod czas 26. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej
w dniu 5 lu te go 2009 r., do ty cz¹ ce prze szko le nia woj sko we go w aka de miach mor skich
(BPS/DSK-043-1339/09), up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

Zgo d nie z art. 95 ust. 1 usta wy z dnia 21 li s to pa da 1967 r. o po wsze chnym obo -
wi¹z ku ob ro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) na -
dal is t nie je obo wi¹ zek od by wa nia za jêæ woj sko wych przez stu den tów uczel ni mor skich 
w cza sie trwa nia stu diów wy ¿ szych. Ukoñ cze nie tych za jêæ jest ró wno zna cz ne z od by -
ciem prze szko le nia woj sko we go przez ab sol wen tów szkó³ wy ¿ szych, a tym sa mym
z ure gu lo wa niem sto sun ku do s³u¿ by woj sko wej.

W pro wa dzo nych obe c nie pra cach le gis la cyj nych nad pro jek tem usta wy o zmia nie
usta wy o po wsze chnym obo wi¹z ku ob ro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz o zmia nie nie -
któ rych in nych ustaw (tzw. du ¿a no we la), zmie rza j¹ cych do do sto so wa nia prze pi sów do 
wy mo gów wy ni ka j¹ cych z pro fe sjo na li za cji Si³ Zbroj nych Rze czy po spo li tej Pol skiej,
przy jê to – ja ko je d no z ge ne ral nych za ³o ¿eñ – po zo sta wie nie je dy nie ochot ni czych form
pe³ nie nia s³u¿ by woj sko wej, a do tych cza so we for my obo wi¹z ko we, jak za sa dni cza s³u¿ -
ba woj sko wa i prze szko le nie woj sko we, uleg n¹ za wie sze niu.

We wska za nym pro jek cie za k³a da siê znie sie nie prze szko le nia woj sko we go stu den -
tów szkó³ wy ¿ szych oraz za jêæ woj sko wych w uczel niach mor skich, a tak ¿e od st¹ pie nie
od mo¿ li wo œci pro wa dze nia prze szko le nia woj sko we go ab sol wen tów szkó³ wy ¿ szych
w sy tua cji za wie sze nia tej for my czyn nej s³u¿ by woj sko wej, je ¿e li nie wy stê pu je za gro -
¿e nie dla bez pie czeñ stwa pañ stwa. Prze wi du je siê, ¿e oma wia na no we li za cja wej dzie
w ¿y cie w dniu 1 sty cz nia 2010 r.

Wsku tek po wy ¿ sze go roz wi¹ za nia le gis la cyj ne go nie bê dzie mo¿ li we od by wa nie za -
jêæ woj sko wych, na wet w try bie ochot ni czym.

Do dat ko wo prag nê wska zaæ, i¿ w opi nii re sor tu ob ro ny na ro do wej obe c ne re gu la cje 
pra w ne umo¿ li wia j¹ ce fun kcjo no wa nie stu diów woj sko wych na uczel niach mor skich
i zo bo wi¹ za nie stu den tów tych uczel ni do od by cia za jêæ woj sko wych nie sta no wi¹ „fa -
wo ry zo wa nia aka de mii mor skich w Gdy ni i Szcze ci nie w re a li za cji prze szko le nia woj -
sko we go ko sz tem in nych wy ¿ szych uczel ni cy wil nych”. Po nad to nie mo¿ na ró w nie¿
mo¿ li wo œci fi nan so wa nia stu diów woj sko wych w aka de miach mor skich w Gdy ni
i Szcze ci nie z bu d¿e tu pañ stwa uz na waæ za „for mê do fi nan so wa nia fun kcjo no wa nia
aka de mii mor skich”.

Zgo d nie z art. 95 ust. 5 usta wy o po wsze chnym obo wi¹z ku ob ro ny Rze czy po spo li tej
Pol skiej ko sz ty zwi¹ za ne z ut wo rze niem i dzia ³al no œci¹ stu dium woj sko we go po kry wa
siê z czê œci bu d¿e tu pañ stwa w³a œci wej dla mi ni stra, któ ry nad zo ru je uczel niê mor sk¹,
w ra mach któ rej fun kcjo nu je to stu dium. Sto so wnie do po sta no wieñ § 2 ust. 1 roz po -
rz¹ dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 30 gru dnia 2003 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run -
ków i try bu po kry wa nia ko sz tów zwi¹ za nych z ut wo rze niem i dzia ³al no œci¹ stu diów
woj sko wych w wy ¿ szych szko ³ach mor skich (Dz. U. Nr 232, poz. 2321) wy dat ki do ty -
cz¹ ce po nie sio nych przez szko ³ê ko sz tów zwi¹ za nych z ut wo rze niem i dzia ³al no œci¹
stu dium woj sko we go po kry wa mi n i s ter w³a œci wy do spraw go spo dar ki mor skiej w ra -
mach okreœ lo ne go li mi tu wy dat ków na da ny rok bu d¿e to wy. Szcze gó ³o we re gu la cje do -
ty cz¹ ce przy zna wa nia do ta cji na ten cel okreœ la usta wa z dnia 27 lip ca 2005 r. – Pra wo
o szkol ni ctwie wy ¿ szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).

Je dno czeœ nie prag nê po in for mo waæ, i¿ re sort ob ro ny na ro do wej nie pla nu je prze -
nie sie nia kom pe ten cji w za kre sie szko le nia woj sko we go, w ja kiej kol wiek for mie, z Aka -
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de mii Ma ry nar ki Wo jen nej do uczel ni mor skich, ani te¿ in ge ren cji w struk tu rê
or ga ni za cyj n¹ Aka de mii Ma ry nar ki Wo jen nej.

W kon tek œ cie po wy ¿ sze go na le ¿y wska zaæ, i¿ uczel nie woj sko we, wcho dz¹c
w 2005 r. do kra jo we go sy s te mu szkol ni ctwa wy ¿ sze go, na by ³y sze ro k¹ au to no miê
dzia ³a nia, za gwa ran to wa n¹ w art. 70 ust. 5 usta wy z dnia 2 kwiet nia 1997 r. Kon sty tu -
cja Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz usta w¹ – Pra wo
o szkol ni ctwie wy ¿ szym. Oz na cza to, ¿e uczel nie te au to no mi cz nie, de cy du j¹ w ra mach 
unor mo wañ usta wo wych o pro wa dzo nych kie run kach na u cza nia, po de jmo wa nych ba -
da niach, for mach kszta³ ce nia kadr na u ko wych itp. Uczel nia, po sia da j¹c oso bo woœæ
pra w n¹, pro wa dzi sa mo dziel n¹ go spo dar kê po sia da ny mi sk³a dni ka mi mie nia, a jej
dzia ³al noœæ jest, zgo d nie z art. 92 usta wy – Pra wo o szkol ni ctwie wy ¿ szym fi nan so wa na 
z do ta cji bu d¿e tu pañ stwa i przy cho dów w³a s nych.

W œwiet le obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów ro la Mi ni stra Ob ro ny Na ro do wej zo sta ³a ogra -
ni czo na, w sto sun ku do sta nu po prze d nie go, do nad zo ro wa nia le gal no œci dzia ³a nia
uczel ni, zle ca nia us ³ug dy dak ty cz nych wy ni ka j¹ cych z po trzeb Si³ Zbroj nych Rze czy -
po spo li tej Pol skiej oraz za pe wnia nia œrod ków na utrzy ma nie uczel ni, a tak ¿e kon tro lo -
wa nia ra cjo nal no œci ich wy dat ko wa nia.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e uz na je Pan Mar sza ³ek
za wy star cza j¹ ce.

Z wy ra za mi sza cun ku i po wa ¿a nia

Bog dan Klich

220 26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r.



Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la

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

 Po ja wi ³y siê in for ma cje, ¿e w zwi¹z ku z de cyz ja mi rz¹ du o o sz czê dno -
œciach w bu d¿e cie na 2009 r. is t nie je mo¿ li woœæ od st¹ pie nia przez Mi ni ster -
stwo Ob ro ny Na ro do wej od re a li za cji kon trak tu na za kup sa mo lo tów M28
Bry za, któ re pro du ko wa ne s¹ przez Pol ski Za k³ad Lot ni czy Sp. z o.o. w Miel -
cu. Ni niej szym oœ wiad cze niem prag nê zwró ciæ na to uwa gê pa na mi ni stra
i sk³o niæ do g³ê bo kiej ana li zy za is t nia ³ej sy tua cji.

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e przed mio to wy kon trakt prze wi du je za kup przez
MON dwu na stu zmo der ni zo wa nych sa mo lo tów M28 Bry za, wy po sa ¿e nia
ope ra cyj ne go i op cyj ne go, pa kie tu czê œci za mien nych, sy mu la to ra lo tu do
szko le nia pi lo tów Wy ¿ szej Szko ³y Ofi cer skiej Si³ Po wie trznych w Dêb li nie. Za -
pe wnia on tak ¿e sze reg in nych ko rzy œci, w szcze gól no œci po przez pod pi sa nie
wraz z kon trak tem wie lo mi lio no wej war to œci umo wy of fse to wej, któ r¹ po -
strze gam ja ko pro wa dz¹ c¹ do wzmoc nie nia si ³y i kon ku ren cyj no œci pol skiej
go spo dar ki w do bie nad ci¹ ga j¹ ce go kry zy su.

Za nie cha nie, ja kim mo ¿e byæ od st¹ pie nie od re a li za cji ni niej sze go kon -
trak tu, spo wo du je du ¿e stra ty dla go spo dar ki, któ re z pe w no œci¹ prze wy¿ sz¹ 
po zor ne o sz czê dno œci w tym wzglê dzie. Stra ty te do tkn¹ w szcze gól no œci
mia sto Mie lec i ca ³e Pod kar pa cie. A jest to re gio n, któ ry sta ra siê do ró w naæ in -
nym, bar dziej roz wi niê tym re gio nom na sze go kra ju. Trze ba pamiêtaæ o re la ty wnie
wy so kim bez ro bo ciu pa nu j¹ cym na Pod kar pa ciu i pod kreœ liæ, i¿ PZL Mie lec
jest obe c nie je d yn¹ fir m¹ w re gio nie, któ ra za tru dnia pra co wni ków, za miast
ich zwal niaæ.

Przed mio to wy kon trakt da je PZL Mie lec mo¿ li woœæ dal sze go roz wo ju i mo -
der ni za cji pro du k tu lot ni cze go, jakim jest sa mo lot M28 Bry za. We d³ug sta nu
obecnego oko ³o trzy dzie stu sa mo lo tów te go ty pu po zo sta je w wy po sa ¿e niu Si³
Zbroj nych RP, a je den eg zem plarz w wy po sa ¿e niu Stra ¿y Gra ni cz nej. Przed siê -
bior stwo PZL Mie lec chce do star czaæ co raz lep sze wy ro by na po trze by MON,
spe³ nia j¹ ce wszel kie ocze ki wa nia no wo czes nej ar mii, a je dno czeœ nie chce wy -
pe³ niaæ pod jê te w umo wie na by cia udzia ³ów w PZL Mie lec przez fir mê Si kor sky
zo bo wi¹ za nie o wspie ra niu pol skich Si³ Zbroj nych do sta wa mi wy so kiej ja ko œci 
sprzê tu.

Po nad to na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ kon trakt ten zo sta³ ju¿ uru cho mio ny i roz po -
czê ³a siê je go re a li za cja. Uru cho mio no ko o pe ra cjê, za mó wie nia. Za trud nio no
pra co wni ków. W wy ni ku od st¹ pie nia od kon trak tu stra ty po nie sie nie tyl ko
fab ry ka lot ni cza w Miel cu, lecz ró w nie¿ pod wy ko naw cy, co bê dzie mia ³o ne -
ga ty wne skut ki go spo dar cze, ale tak¿e spo ³e cz ne.

W zwi¹z ku z tym li czê na g³ê bo kie prze myœ le nie ni niej szej spra wy przez 
pa na mi ni stra oraz ry ch³y i po zy ty wny od zew w tym wzglê dzie.

W³adys³aw Ortyl

Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.02.24

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Pa na Se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la

pod czas 26. po sie dze nia Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 5 lu te go 2009 r.
w spra wie mo¿ li wo œci od st¹ pie nia przez Mi ni ster stwo Ob ro ny Na ro do wej od re a li za cji
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kon trak tu na do sta wê sa mo lo tów M28 Bry za (BPS/DSK-043-1341/09), up rzej mie
pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych wy jaœ nieñ.

Prag nê po in for mo waæ, ¿e Mi ni ster stwo Ob ro ny Na ro do wej nie za mie rza od stê po -
waæ od umo wy na do sta wê dwu na stu sa mo lo tów PZL M28B/PT Bry za. Tym nie mniej,
ze wzglê du na obe c n¹ sy tua cjê fi nan so w¹ re sor tu ob ro ny na ro do wej, mo ¿e po ja wiæ siê
ko nie cz noœæ zmia ny okreœ lo ne go w umo wie har mo no gra mu p³at no œci, przy czym nie
prze wi du je siê zmia ny in nych po sta no wieñ umo wnych. We d³ug za ³o ¿eñ Mi ni ster stwa
Ob ro ny Na ro do wej, re ne go cja cja umo wy na st¹ pi w try bie wza jem nych uz go dnieñ miê -
dzy Za ma wia j¹ cym, a Pol ski mi Za k³a da mi Lot ni czy mi Sp. z o.o. w Miel cu.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze wy jaœ nie nia wy ra ¿am na dzie jê, ¿e uz na  je Pan Mar sza ³ek
za wy star cza j¹ ce.

Z powa¿aniem

z up. Czes ³aw Pi¹ tas
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
W imie niu wy bor ców gmi ny Wa do wi ce Gór ne zwra cam siê do Pa na

z wnios kiem o prze s³a nie mi in for ma cji do ty cz¹ cych od wo ³a nia Urzê du Gmi ny 
Wa do wi ce Gór ne od de cyz ji wo je wo dy pod kar pac kie go; znak spra wy:
Nr G.X.7723/18/07, z dnia 2 czer wca 2008 r.

Z in for ma cji, ja kie uzy s ka ³em od osób za in te re so wa nych spra w¹, wy ni -
ka, i¿ gmi na Wa do wi ce Gór ne, któ ra jest pod mio tem od wo ³u j¹ cym siê, z³o ¿y ³a 
swe od wo ³a nie je sz cze w czer wcu 2008 r.

Ma j¹c to na wzglê dzie, chcia³ bym za py taæ, dla cze go ta spra wa je sz cze nie
zo sta ³a za ³at wio na oraz ja kie ter mi ny usta wo wo ma or gan ad mi ni stra cji,
w tym przy pad ku mi ni ster stwo, na za ³at wie nie tej spra wy.

Z po wa ¿a niem
W³a dy s³aw Or tyl

Od po wiedŸ

War sza wa, 26 lu te go 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w zwi¹z ku z otrzy ma niem w dniu 13.02.2009 r. oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Pa na

Se na to ra W³a dy s³a wa Or ty la w spra wie otrzy ma ne go przez or gan na czel ny w dniu
27.06.2008 r. od wo ³a nia Wój ta Gmi ny Wa do wi ce Gór ne do ty cz¹ ce go re gu la cji sta nu
pra w ne go nie ru cho mo œci po ³o ¿o nej w Gmi nie Wa do wi ce Gór ne ob rêb Pi¹t ko wiec,
oz na czo nej ja ko dzia³ ki nr 28/2 o pow. 0,0057ha i nr 28/3 o pow. 0,0015 ha

– up rzej mie wy jaœ niam, ¿e w dniu 24.02.2009 r. zo sta ³a wy da na de cyz ja osta te cz na 
Mi ni stra In fra struk tu ry Nr BO2s-785-O-577/08 orze ka j¹ ca o uchy le niu w ca ³o œci de -
cyz ji Wo je wo dy Pod kar pac kie go z dnia 26.05.2008 r. – od ma wia j¹ cej stwier dze nia, ¿e
Gmi na Wa do wi ce Gór ne na by ³a z dniem 1 sty cz nia 1999 r. z mo cy pra wa w³a s noœæ ww. 
nie ru cho mo œci – i prze ka zu j¹ ca spra wê do po no w ne go roz poz na nia przez or gan I in -
stan cji.

Roz strzyg niê cie w przed mio to wej spra wie wy ma ga ³o szcze gó ³o wej ana li zy geo de zyj -
nop ra wnej ze branych ma te ria ³ów do wo do wych, a w okre sie od 27.06.2008 r. do
31.12.2008 r. do 5-osobowego Wy dzia ³u, któ ry za jmu je siê roz poz na wa niem m.in. od -
wo ³añ w spra wach do ty cz¹ cych uw ³a sz cze nia osób pra w nych i re gu la cji sta nów pra w -
nych dróg, wp³y nê ³o 813 no wych spraw, co nie ste ty spo wo do wa ³o opóŸ nie nie
w wy da niu roz strzyg niê cia or ga nu od wo ³aw cze go.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA IN FRA STRUK TU RY
Piotr Sty czeñ
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se n a tor Ma rii Pañczyk-Pozdziej

skie ro wa ne do mi ni stra spra wied li wo œci, pro ku ra to ra ge ne ral ne go RP An drze ja Czu my

Od wie lu lat star sze ma³ ¿eñ stwo, pañ stwo £. i A.K. za mie sz ka li w Œ.
(woj. œl¹s kie) pro ce su j¹ siê z s¹ sia dem M.M., któ ry zda niem po krzyw dzo nych 
wy bu do wa³ dom bez sto so wnych ze zwo leñ. Po nie wa¿ na ru szo ny zo sta³ dzia³ 
wo dny, dom pañ stwa K. w cza sie roz to pów jest sy s te ma ty cz nie za le wa ny.
Po twier dza j¹ to sto so wne eks per ty zy.

Pañ stwo K. wie lo kro t nie zwra ca li siê ze swoi mi pro ble ma mi do Urzê du
Gmi ny w Œ. Nie ste ty brak re ak cji ze stro ny urzê dni ków i przed mio to we trak -
to wa nie sta rych i scho ro wa nych lu dzi przez ró¿ ne go ro dza ju sa mo rz¹ do we
ko le gia do pro wa dzi ³y ich do gra nic psy chi cz nej wy trzy ma ³o œci.

Fi zy cz ne nê ka nie, na pa œæ i gro Ÿ by ka ral ne ze stro ny s¹ sia da M.M. s¹
co dzien no œci¹.

Nie znaj du j¹c ni gdzie po mo cy, pañ stwo K. zwra ca j¹ siê za moim po œre d-
ni ctwem o po moc do mi ni stra spra wied li wo œci.

Pro szê w imie niu £. i A.K. zamieszka³ych w Œ. (woj. œl¹s kie) o roz pa trze -
nie ich skar gi i spo wo do wa nie, by ich ge hen na do bieg ³a kre su.

Z po wa ¿a niem
Ma ria Pañ czyk -Po zdziej

Od po wiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

War sza wa, 4.03.2009 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w zwi¹z ku z na de s³a nym przez Pa ni¹ Mar sza ³ek za nu me rem BPS/DSK-

-043-1342/09 oœ wiad cze niem Pa ni Se n a tor Ma rii Pañczyk-Pozdziej, z³o ¿o nym na
26. po sie dze niu Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r., za wie ra j¹ cym pro œbê o roz pa trze -
nie skar gi i udzie le nie po mo cy Pañ stwu £. i A.K. w zwi¹z ku z kon flik tem s¹ sie dz kim
z M.M., up rzej mie przed sta wiam po ni¿ sze wy jaœ nie nia:

Nie wska za nie przez Pa ni¹ Se n a tor nazw or ga nów ani syg na tur akt spraw nie po -
zwa la na je dno zna cz ne stwier dze nie, ja kie kon kret ne po stê po wa nia do ty cz¹ ce Pañ -
stwa K. po zo sta j¹ w jej za in te re so wa niu.

Do ko na ne usta le nia wy ka za ³y na to miast, ¿e przed S¹ dem Re jo no wym – S¹ dem
Gro dz kim w Tar now skich Gó rach roz poz na wa na by ³a spra wa sygn. VI K 554/08 prze -
ciw ko M.M. os kar ¿o ne mu o to, ¿e:

I. w dniu 28 ma ja i w dniu 31 ma ja 2008 r. w Œ. dzia ³a j¹c w kró t kich od stê pach cza su, 
w wy ko na niu z gó ry po wziê te go za mia ru, gro zi³ A.K. po zba wie niem ¿y cia, przy
czym groŸ by te wzbu dzi ³y u po krzyw dzo ne go uza sa dnio n¹ oba wê spe³ nie nia,
tj. o czyn z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 kk,

II. w dniu 31 ma ja 2008 r. w Œ. ude rzy³ A.K., po wo du j¹c je go upa dek, co skut ko wa ³o
ob ra ¿e nia mi cia ³a u po krzyw dzo ne go w po sta ci za si nie nia na ra mie niu pra wym po
stro nie ze wnê trz nej, za bu rze nia ru cho mo œci bar ku, li cz nych siñ ców na ra mio nach 
i przed ra mio nach, za si nie nia tu ³o wia, oko li cy po œla dków i ko œci krzy ¿o wej, li cz nych
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dro b nych si nia ków na koñ czy nach dol nych, któ re na ru szy ³y czyn no œci na rz¹ dów
cia ³a A.K. na okres po ni ¿ej 7 dni, tj. o czyn z art. 157 § 2 kk.

Po stê po wa nie za koñ czy ³o siê wy ro kiem z dnia 10 lu te go 2009 r. Orze cze nie jest nie -
pra wo moc ne w zwi¹z ku z wnie sio n¹ przez os kar ¿y cie la po si³ ko we go A.K. – ape la cj¹.
Spra wa ak tu al nie znaj du je siê na eta pie po stê po wa nia miê dzy in stan cyj ne go.

W tej sy tua cji s¹d II in stan cji do ko na oce ny pra wid ³o wo œci pro wa dzo ne go po stê po -
wa nia i wy da ne go w spra wie orze cze nia.

Po nad to z za wia do mie nia Pañ stwa £. i A.K. Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Tar now skich
Gó rach prze pro wa dzi ³a na stê pu j¹ ce po stê po wa nia przy go to waw cze:

– sygn. 2 Ds. 723/05 w spra wie o kie ro wa nie w okre sie od sier pnia 2003 r. do dnia
27 ma ja 2005 r. w Œ. wo bec £. i A.K. gróŸb po zba wie nia ¿y cia, któ re wzbu dzi³y
w nich uza sa dnio n¹  oba wê spe³ nie nia oraz w spra wie spo wo do wa nia w Œ. w dniu
27 ma ja 2005 r. u £.K. ob ra ¿eñ cia ³a w po sta ci st³u cze nia g³o wy, grzbie tu, klat ki
pier sio wej oraz li cz nych za si nieñ ra mie nia le we go i uda le we go, któ re to ob ra ¿e nia
na ru szy ³y czyn no œci na rz¹ dów cia ³a na czas po ni ¿ej 7 dni, tj. o czy ny z art. 190 § 1
kk i art. 157 § 2 kk. Do cho dze nie zo sta ³o umo rzo ne w dniu 14 czer wca 2005 r. wo --
bec pier wsze go czy nu – z bra ku da nych do sta te cz nie uza sa dnia j¹ cych po de jrze nie
je go po pe³ nie nia, zaœ wo bec dru gie go czy nu – z bra ku in te re su spo ³e cz ne go w ob jê --
ciu go œci ga niem z urzê du.

Za ¿a le nie na po wy ¿ sze z³o ¿y li £. i A.K., lecz po sta no wie niem S¹ du Re jo no we go
w Tar now skich Gó rach z dnia 15 gru dnia 2005 r. sygn. VI Kp 43/05 nie zo sta ³o ono
uw zglê dnio ne i de cyz ja o umo rze niu do cho dze nia sta ³a siê pra wo moc na.

– sygn. 3 Ds. 922/06 w spra wie prze kro cze nia up ra wnieñ przez Wój ta Gmi ny w Œ.
oraz po œwiad cze nia nie praw dy w dniu 28 mar ca 2003 r. w de cyz ji o od wo dnie niu
kot ³o wni, po przez po wo ³a nie siê w niej na opi niê z dnia 31 mar ca 2003 r. spo --
rz¹ dzo n¹ przez bieg ³e go hyd ro lo ga, tj. o czy ny z art. 231 § 1 kk i art. 271 § 1 kk 
w zw. z art. 11 § 2 kk. Œle dz two zo sta no ró w nie¿ umo rzo ne w dniu 20 gru dnia
2006 r. – z uwa gi na brak usta wo wych zna mion czy nu za bro nio ne go.

Na po wy ¿ sze po sta no wie nie za ¿a le nie wnieœ li £. i A.K. Po sta no wie niem S¹ du Re jo -
no we go w Tar now skich Gó rach z dnia 26 mar ca 2007 r., sygn. II Kp 153/07 za ¿a le nie
nie zo sta ³o uw zglê dnio ne i po sta no wie nie o umo rze niu œle dz twa utrzy ma no w mo cy.

Ana li za tre œci oœ wiad cze nia Pa ni Se n a tor Ma rii Pañczyk-Pozdziej do ko na na przez
Pro ku ra to ra Ape la cyj ne go w Ka to wi cach po zwa la na stwier dze nie, ¿e do tych cza so wy
spo sób re ak cji pro ku ra tu ry na sk³a da ne za wia do mie nia Pañ stwa £. i A.K. jest nie wy -
star cza j¹ cy.

W tej sy tua cji Pro ku ra tor Ape la cyj ny w Ka to wi cach zo bo wi¹ za³ Pro ku ra to ra Re jo -
no we go w Tar now skich Gó rach do prze pro wa dze nia sto so wne go po stê po wa nia, w ce lu
wy jaœ nie nia wszy s t kich w¹t ków kar nop ra wnych spra wy, na to miast Pro ku ra to ra Okrê -
go we go w Gli wi cach – do pod jê cia ewen tual nych dzia ³añ pozakarnych.

In for mu j¹c o po wy ¿ szym Pa ni¹ Mar sza ³ek wy ra ¿am prze ko na nie, ¿e wszy s t kie pod -
no szo ne w oœ wiad cze niu oko li cz no œci spra wy zo sta n¹ wy jaœ nio ne z na le ¿y t¹ wnik li wo -
œci¹, przez w³a œci we or ga ny.

Z po wa ¿a niem

Pod se kre tarz Sta nu
w MI NI STER STWIE SPRA WIED LI WO ŒCI
Ja cek Cza ja
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do mi n i s ter edu ka cji na ro do wej Ka ta rzy ny Hall

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Re for my pol skie go szkol ni ctwa za wo do we go od wie lu lat s¹ je d nym

z wa¿ niej szych wy zwañ, sto j¹ cych przed ko lej ny mi, na stê pu j¹ cy mi po so bie
rz¹ da mi. G³ó wne pro ble my szkol ni ctwa za wo do we go to: nie do sto so wa nie
ofer ty edu ka cyj nej do po trzeb ryn ku pra cy, brak no wo czes nych pro gra mów
na u cza nia, nis ka ja koœæ kszta³ ce nia i w kon sek wen cji de pre cja cja szkol ni c-
twa za wo do we go w oczach spo ³e czeñ stwa. Ko nie cz noœæ wpro wa dze nia
zmian i do sto so wa nia do wy mo gów eu ro pej skich wy wo ³u je bu rzli w¹ dys ku -
sjê, do ty cz¹ c¹ kie run ku zmian i spo so bu ich wdra ¿a nia.

W tej dys ku sji nie mo ¿e za brak n¹æ g³o su izb rze mieœ lni czych, któ re, zgo d -
nie z tra dy cj¹ pol skie go rze mios ³a, pro wa dz¹ na u kê za wo du wœród pra co w-
ni ków m³o do cia nych. Roz wi ja j¹ cy siê ry nek wy wo ³u je po pyt na ró¿ ne go ro -
dza ju us ³u gi. Wzra sta po pyt na bru ka rzy, mu ra rzy, zbro ja rzy, hyd rau li ków
czy ka mie nia rzy. Pol ski ry nek do tkli wie od czu wa bra ki w za wo dach uni ka to -
wych, w bran ¿ach ta kich jak ko ³o dziej stwo, ry mar stwo, be dnar stwo, ko szy -
kar stwo czy wik li niar stwo.

Œro do wis ka rze mieœ lni cze ob ser wu j¹ ne ga ty wn¹ se lek cjê u cz niów do
szkol ni ctwa za wo do we go. Wy bór za wo dów ki ja ko dal sze go eta pu kszta³ ce -
nia po strze ga ny jest ja ko naj gor sza de cyz ja. Dla te go na le ¿a ³o by na eta pie
szko ³y gim naz jal nej uw zglê dniæ sieæ po ra dni ctwa i do ra dz twa za wo do we go
za ró wno dla u cz niów, jak i dla ro dzi ców, aby wy bór szko ³y za wo do wej by³
œwia do my, wy ni ka j¹ cy z za po trze bo wa nia na ryn ku pra cy i po zwa la j¹ cy na
zdo by cie wy kszta³ ce nia. M³o dzie¿, wy bie ra j¹c szko ³ê za wo do w¹, po win na
wie dzieæ, i¿ jest to ko rzy stna dro ga edu ka cji, po zwa la j¹ ca na pod jê cie pra cy
w przy sz³o œci.

W opi nii rze mieœ lni ków zmia nie po wi nien ulec cykl kszta³ ce nia w szko -
³ach za wo do wych. Po wi nien on byæ ta ki sam w przy pad ku wszy s t kich za wo -
dów i wy no siæ trzy dzie œci szeœæ mie siê cy. Li cz ba go dzin prze zna czo nych na
prak ty kê w za k³a dzie rze mieœ lni czym po win na byæ ró w na li cz bie go dzin za -
jêæ teo re ty cz nych w szko le. Upo rz¹d ko wa nia wy ma ga kla sy fi ka cja za wo dów 
na po trze by go spo dar ki ryn ko wej. Wie le za strze ¿eñ bu dzi is t nie j¹ ca obe c nie
dwoi stoœæ sy s te mu po twier dza j¹ ce go kwa li fi ka cje za wo do we: okrê go we ko -
mi sje eg za mi na cyj ne i ko mi sje po wo ³a ne przez iz by rze mieœ lni cze. Nie po ko -
j¹ ce s¹ zmia ny w kie run ku zwiê k sze nia li cz by go dzin za jêæ teo re ty cz nych
ko sz tem za jêæ prak ty cz nych. W pro jek cie re for my skra ca siê okres obo wi¹ zy -
wa nia umo wy o pra cê w ce lu przy go to wa nia za wo do we go. Pra co daw cy bê d¹ 
mog li za wie raæ umo wy o pra cê do pie ro od dru gie go ro ku na u ki m³o do cia ne go
u cz nia, a nie, jak do tych czas, od po cz¹t ku kszta³ ce nia.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter, œro do wis ka rze mieœ lni cze wy ra ¿a j¹ swo je za -
nie po ko je nie, oce nia j¹c kie ru nek zmian jako prze ci w ny do ocze ki wa ne go. Za -
sa dne i ko nie cz ne jest pod jê cie no wych, od mien nych od do tych cza so wych,
roz wi¹ zañ w pro gra mie edu ka cji za wo do wej. Na le ¿y po ³o ¿yæ na cisk na so li d-
ne, prak ty cz ne przy go to wa nie za wo do we m³o dych lu dzi, któ re w przy sz³o œci
bê dzie im sprzy ja ³o w od na le zie niu siê nie tyl ko na kra jo wym, ale tak ¿e na
eu ro pej skim ryn ku pra cy.

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son
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Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.02.23

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,

od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie (znak: BPS/DSK-043-1343/09) z³o ¿o ne przez Se -
na to ra RP An drze ja Per so na pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go
2009 r. w spra wie re for my szkol ni ctwa za wo do we go up rzej mie wy jaœ niam.

Pla no wa ne przez Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej zmia ny pro gra mo we i or ga ni za -
cyj ne do ty cz¹ ce szkol ni ctwa za wo do we go, w tym wpro wa dze nie no wej for mu ³y eg za mi -
nu po twier dza j¹ ce go kwa li fi ka cje za wo do we bê d¹ wdra ¿a ne od ro ku szkol ne go
2012/2013. Etap ten po prze dza wpro wa dza nie zmian w szko ³ach pod sta wo wych i gim -
naz jach od ro ku szkol ne go 2009/2010.

Prag nê za pe wniæ, ¿e pro jek to wa ne zmia ny i roz wi¹ za nia w kszta³ ce niu za wo do wym
s¹ przy go to wy wa ne szcze gól nie sta ran nie, z uw zglê dnie niem opi nii re pre zen ta ty wnych 
œro do wisk oraz w ko re la cji z tre œcia mi kszta³ ce nia ogól ne go.

W mo de lu do ce lo wym prze wi du je siê, ¿e za sa dni cza szko ³a za wo do wa bê dzie szko ³¹ 
o 3-letnim cyk lu kszta³ ce nia, przy go to wu j¹ c¹ do wy ko ny wa nia kon kret ne go za wo du
spoœ ród ujê tych w kla sy fi ka cji za wo dów szkol ni ctwa za wo do we go. Do chwi li obe c nej
nie ma de fi ni ty wnych roz strzyg niêæ jak bê dzie wy gl¹ da³ mo del kszta³ ce nia w 3-letniej
szko le za wo do wej. In ten cj¹ pla no wa nych zmian jest bar dziej trwa ³e po wi¹ za nie
kszta³ ce nia za wo do we go ze œro do wis kiem pra cy.

Ak tu al nie Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej, przy wspó³ u dzia le po wo ³a ne go
w czer wcu 2008 r. Ze spo ³u opiniodawczo-doradczego do spraw kszta³ ce nia za wo do we -
go zin ten sy fi ko wa ³o dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do wy pra co wa nia do koñ ca 2009 r. kon cep -
cji zmian w sy s te mie kszta³ ce nia za wo do we go. W sk³ad Ze spo ³u we szli przed sta wi cie le
mi ni strów w³a œci wych dla za wo dów, or ga ni za cje pra co daw ców, w tym ró w nie¿ przed -
sta wi cie le Zwi¹z ku Rze mios ³a Pol skie go, or ga ni za cje bran ¿o we pra co daw ców, przed -
sta wi cie le œro do wisk sa mo rz¹ do wych, oœ wia to wych i na u ko wych. Jest to za tem
re pre zen ta ty wne fo rum kon sul ta cyj ne, do rad cze i dys ku syj ne, któ re ma re al ny wp³yw
na kszta³t i za kres pla no wa nych zmian w sy s te mie kszta³ ce nia za wo do we go. Ta ka
wspó³ pra ca stwo rzy ³a szan sê uzy s ka nia wspar cia wszy s t kich si³ po li ty cz nych i spo ³e cz -
nych na rzecz roz wo ju kszta³ ce nia za wo do we go. Do tych czas od by ³y siê dwa spot ka nia
Ze spo ³u w dniach 30 X 2008 r. i 18 XII 2008 r., pod czas któ rych pro wa dzo no dys ku sje
w na stê pu j¹ cych ob sza rach:

· Syl wet ka ab sol wen ta szko ³y za wo do wej.

· Do ra dz two za wo do we w sy s te mie oœ wia ty.

· Sy s tem egzaminów po twier dza j¹ cych kwa li fi ka cje w za wo dzie.

· Za ³o ¿e nia do mo der ni za cji kla sy fi ka cji za wo dów szkol nych i wy od rêb nia nia kwa li --
fi ka cji w za wo dach.

Te ma ty ka ko lej ne go spot ka nia Ze spo ³u, za pla no wa ne go na 19 lu te go br. obe jmo -
waæ bê dzie:

· Struk tu rê i or ga ni za cjê szkol ni ctwa za wo do we go.

· Ofer tê pro gra mo w¹ i ob u do wê pro gra mo w¹ dla za wo dów.

· Kszta³ ce nie m³o do cia nych pra co wni ków i osób o spe c jal nych po trze bach.

Na le ¿y ocze ki waæ, ¿e na spot ka niu tym bê d¹ pre zen to wa ne i dys ku to wa ne ró¿ ne
sta no wis ka, co po zwo li na wy pra co wa nie op ty mal ne go roz wi¹ za nia do ty cz¹ ce go oma -
wia nych kwe stii. Po zo sta ³e pro ble my z ob sza ru kszta³ ce nia za wo do we go bê d¹ przed -
mio tem dys ku sji ko lej nych spot kañ Ze spo ³u.
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Po wy ¿ sze dzia ³a nia ilu stru j¹, w ja ki spo sób re sort edu ka cji wspó³ pra cu je z za in te -
re so wa ny mi œro do wis ka mi, aby wy pra co waæ ra cjo nal ne roz wi¹ za nia i w przy sz³o œci
wdro ¿yæ je do sy s te mu kszta³ ce nia za wo do we go.

Na szym d¹ ¿e niem jest, aby szko ³a za wo do wa by ³a szko ³¹ po zy ty wne go wy bo ru, in -
no wa cyj nej wie dzy, umie jêt no œci i kom pe ten cji, do cze go za chê ca j¹: Pro gram Edu ka cja
i Szko le nie 2010, któ ry zo sta³ przy jê ty przez Mi ni strów Edu ka cji oraz Ko mi sjê Eu ro pej -
sk¹ w 2002 ro ku oraz za le ce nia Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Unii Eu ro pej skiej
z 14 lu te go 2008 r. w spra wie usta no wie nia Eu ro pej skich Ram Kwa li fi ka cji dla ucze nia 
siê przez ca ³e ¿y cie. Is to t¹ te go za le ce nia jest ut wo rze nie wspól nych ram od nie sie nia,
któ re bê d¹ s³u ¿yæ ja ko me cha nizm po ró w ny wa nia miê dzy ró¿ ny mi sy s te ma mi kwa li fi -
ka cji i ich po zio ma mi, za ró wno w kszta³ ce niu ogól nym i wy ¿ szym jak i kszta³ ce niu
i szko le niu za wo do wym. Dziê ki te mu po pra wi siê prze jrzy stoœæ, po ró wny wal noœæ
i mo¿ li woœæ prze no sze nia kwa li fi ka cji oby wa te li uzy s ka nych zgo d nie z prak ty ka mi sto -
so wa ny mi w po szcze gól nych pañ stwach cz³on kow skich UE. Ka ¿ dy po ziom kwa li fi ka cji
za sa dni czo po wi nien byæ mo¿ li wy do osi¹g niê cia z wy ko rzy sta niem ró¿ nych œcie ¿ek
kszta³ ce nia.

Wspar ciem dla roz wo ju i po pra wy ja ko œci sy s te mu kszta³ ce nia za wo do we go bê d¹
dzia ³a nia po de jmo wa ne w Pro gra mie Ope ra cyj nym „Ka pi ta³ Lu dz ki” na la ta
2007–2013. Ak ty w ny i kon struk ty wny udzia³ ró¿ nych pod mio tów za in te re so wa nych
roz wo jem edu ka cji za wo do wej, w tym ró w nie¿ Zwi¹z ku Rze mios ³a Pol skie go, w pro jek -
tach sy s te mo wych, kon kur so wych i re gio nal nych Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi ta³ Lu dz ki 
nie w¹t pli wie przy czy ni siê do per ma nen tne go do sko na le nia ja ko œci kszta³ ce nia za wo -
do we go, z uw zglê dnie niem po trzeb ryn ku pra cy.

Wa¿ nym za da niem, zwi¹ za nym z roz wo jem i po pra w¹ ja ko œci kszta³ ce nia za wo do -
we go i usta wi cz ne go w Pol sce jest ró w nie¿ stwo rze nie sy s te mu oce ny i uz na wa nia efek -
tów ucze nia siê in ne go ni¿ for mal ne (tzw. sy s te mu wa li da cji) po przez roz wój
me cha niz mów s³u ¿¹ cych uz na wa niu i po twier dza niu efek tów ucze nia uzy s ka nych
w try bie po za for mal nym i nie for mal nym. Wspar ciem dla sy s te mu wa li da cji bê dzie ad -
ap ta cja na grun cie pol skim Eu ro pej skie go Sy s te mu Trans fe ru Pun któw w Kszta³ ce niu
i Szko le niu Za wo do wym (EC VET) do 2011 ro ku, a na stê p nie wdro ¿e nie go po przez po -
wi¹ za nie z op ra co wa ny mi Kra jo wy mi Ra ma mi Kwa li fi ka cji. Sy s tem ten do ce lo wo u³at -
wi gro ma dze nie, prze no sze nie i uz na wa nie kwa li fi ka cji ro zu mia nych ja ko
po twier dzo ne w da nym pañ stwie wy ni ki ucze nia. W tym ob sza rze nie zbê d ne wy da je siê 
byæ stwo rze nie no wych roz wi¹ zañ in sty tu cjo nal nych i pra w nych w za kre sie ko or dy na -
cji uz na wa nia i cer ty fi ko wa nia kwa li fi ka cji za wo do wych. Ró w nie¿ i to za da nie bê dzie
re a li zo wa ne w œcis ³ym wspó³ dzia ³a niu z in ny mi re sor ta mi oraz za in te re so wa ny mi sto -
wa rzy sze nia mi i or ga ni za cja mi go spo dar czy mi.

W tym ob sza rze pro ble mo wym re sort edu ka cji li czy tak ¿e na wspar cie i wspó³ pra cê
Zwi¹z ku Rze mios ³a Pol skie go.

Z po wa ¿a niem

w z. MI NI STRA
Pod se kre tarz Sta nu
Zbigniew W³odkowski
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Per so na

skie ro wa ne do mi n i s ter zdro wia Ewy Ko pacz

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Usta wa o prze kszta³ ce niu za k³a dów opie ki zdro wot nej w spó ³ki pra wa

han dlo we go za k³a da po moc pañ stwa w umo rze niu i sp³a ce niu za ci¹ g niê tych
do koñ ca gru dnia 2007 r. zo bo wi¹ zañ pu bli czno pra wnych wo bec in sty tu cji
pañ stwo wych: Fun du szu Ubez pie czeñ Spo ³e cz nych, Fun du szu Pra cy czy
PFRON. Zo bo wi¹ za nia zo sta n¹ umo rzo ne lub sp³a co ne w mo men cie prze -
kszta³ ce nia ZOZ w spó ³kê. Nie do ty czy to ZOZ, wo bec któ rych sa mo rz¹ dy pod -
jê ³y de cyz jê o prze kszta³ ce niu w spó ³ki zna cz nie wcze œ niej.

Na te re nie wo je wó dz twa ku jaw sko -po mor skie go do ko na no ju¿ kil ku ta -
kich trud nych prze kszta³ ceñ. W 2001 r. Ra da Po wia tu Go lub sko -Do brzyñ -
skie go pod jê ³a dwie bar dzo dra ma ty cz ne uchwa ³y. Je d na z nich do ty czy ³a
lik wi da cji Sa mo dziel ne go Pub li cz ne go Za k³a du Opie ki Zdro wot nej w Go lu biu -
-Do brzy niu, dru ga – ut wo rze nia spó ³ki z ogra ni czo n¹ od po wie dzial no œci¹ bê -
d¹ cej or ga nem za ³o ¿y ciel skim dla Nie pub li cz ne go Za k³a du Opie ki Zdro wot nej 
w Go lu biu -Do brzy niu. W ut wo rzo nej spó ³ce sa mo rz¹d po wia to wy ob j¹³ sto
pro cent udzia ³ów. Pro ces lik wi da cji SP ZOZ, a na stê p nie ut wo rze nia spó ³ki
z o.o. by³ dla sa mo rz¹ du po wia to we go je dy nym roz s¹ dnym roz wi¹ za niem
pro ble mu wy ni ka j¹ ce go z la wi no wo na ra sta j¹ ce go za d³u ¿e nia SP ZOZ. Wpro -
wa dze niu uchwa ³y w ¿y cie to wa rzy szy ³o ogrom ne nie za do wo le nie, pro te sty,
pi kie ty oraz os kar ¿a nie ra dnych o nie u czci woœæ i z³e za mia ry.

Sa mo rz¹d po wia to wy po kry³ zo bo wi¹ za nia SP ZOZ w wy so ko œci 8 mi lio -
nów 543 ty siê cy 442 z³. Nie po sia da no wy star cza j¹ cych œrod ków w³a s nych,
za ci¹ g niê ty wiêc zo sta³ kre dyt oraz wy e mi to wa no ob li ga cje. Sp³a ta mi lio no -
wych zo bo wi¹ zañ SP ZOZ do ko na na zo sta ³a ko sz tem re a li za cji za dañ w³a s -
nych po wia tu z za kre su oœ wia ty, po wia to wej in fra struk tu ry dro go wej
i sze ro ko po jê tej opie ki spo ³e cz nej.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter, w od czu ciu sa mo rz¹ dow ców plan udzie le nia
po mo cy fi nan so wej je dy nie tym sa mo rz¹ dom, któ re do pie ro te raz roz po cz n¹
pro ces re struk tu ry za cji s³u¿ by zdro wia, wy da je siê krzyw dz¹ cy.

Czy mi ni ster stwo w ja ki kol wiek spo sób zre kom pen su je po nie sio ne ju¿
przez sa mo rz¹ dy ko sz ty za koñ czo nej re struk tu ry za cji s³u¿ by zdro wia?

Czy prze wi dzia ne s¹ w bu d¿e cie œrod ki fi nan so we dla tych sa mo rz¹ dów, 
któ re ure gu lo wa ³y ju¿ sy tua cjê s³u¿ by zdro wia, nie cze ka j¹c na po moc z ze -
wn¹trz?

Z po wa ¿a niem
An drzej Per son

Od po wiedŸ

War sza wa, 2009.02.25

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Se na to ra An drze ja Per so na, prze ka za ne przy piœ mie

znak BPS/DSK-043-1344/09, do ty cz¹ ce prze ka za nia œrod ków fi nan so wych na wspar -
cie je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, któ re prze pro wa dzi ³y lik wi da cjê sa mo dziel -
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nych pub li cz nych za k³a dów opie ki zdro wot nej i ut wo rzy ³y spó ³ki, któ re pro wa dz¹
nie pub li cz ne za k³a dy opie ki zdro wot nej, up rzej mie pro szê o przy jê cie na stê pu j¹ cych
wy jaœ nieñ:

Z przy kro œci¹ na le ¿y stwier dziæ, i¿ nie do sz³o do pod pi sa nia przez Pre zy den ta RP
trzech z pa kie tu ustaw (w tym usta wy prze pi sy wpro wa dza j¹ ce usta wy z za kre su
ochro ny zdro wia, na pod sta wie któ rej sa mo dziel ne pub li cz ne za k³a dy opie ki zdro wot -
nej mia ³y byæ prze kszta³ co ne w spó ³ki han dlo we), któ re miê dzy in ny mi po zwa la ³y prze -
ka za nie œrod ków fi nan so wych na wspar cie je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go.

Mi n i s ter Zdro wia do ce nia wy si ³ek or ga ni za cyj ny i fi nan so wy, ja ki po no sz¹ li cz ne
je dno stki sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, któ re w spo sób pio nier ski i nie za le¿ ny pod jê ³y
trud na pra wy sy s te mu ochro ny zdro wia dla swoich wspól not, prze pro wa dza j¹c lik wi -
da cje sa mo dziel nych pub li cz nych za k³a dów opie ki zdro wot nej (któ rych for ma
organizacyjno-prawna jest ana chro ni cz na i nie e fek ty wna) i two rze nie spó ³ek, któ re
pro wa dz¹ nie pub li cz ne za k³a dy opie ki zdro wot nej. Je dno czeœ nie prze pro wa dzo ne ana -
li zy do ty cz¹ ce efek ty wno œci no wo  pow sta ³ych pod mio tów wska zu j¹ traf noœæ pod jê tych
przez sa mo rz¹ dy de cyz ji.

Obe c nie po de jmo wa ne s¹ in ten sy wne dzia ³a nia w ce lu wy pra co wa nia me cha niz -
mu, któ ry po zwo li³ by na pod jê cie sku te cz nych dzia ³añ po zwa la j¹ cych za ró wno na
wspar cie je dno stek sa mo rz¹ du te ry to rial ne go, któ re w przy sz³o œci bê d¹ po de jmo wa ³y
po do b ne dzia ³a nia, jak i w ce lu kom pen sa ty sa mo rz¹ dom ju¿ po nie sio ne go wy si³ ku.

Z po wa ¿a niem

z upo wa¿ nie nia
MI NI STRA ZDRO WIA
Pod se kre tarz Sta nu
Ma rek Ha ber
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Oœ wiad cze nie se na to ra Krzy szto fa Pie sie wi cza

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

Wiel ce Sza no wny Pa nie Pre mie rze!
Plan in for ma ty za cji pañ stwa okreœ la prio ry te ty i ce le in for ma ty za cji pañ -

stwa, w opar ciu o któ re po wi nien prze bie gaæ roz wój sy s te mów te le in for ma ty cz -
nych, u¿y wa nych do re a li za cji za dañ pub li cz nych. Prio ry te ty te ma j¹ s³u ¿yæ
miê dzy in ny mi prze kszta³ ce niu Pol ski w pañ stwo no wo czes ne i przy jaz ne
oby wa te lom, a tak ¿e roz wo jo wi spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie go w Pol sce.

Do roz wo ju spo ³e czeñ stwa in for ma cyj ne go ko nie cz ny jest po wsze chny
do stêp do in for ma cji. Obe c nie w Pol sce po zo sta je wie le miejsc, w któ rych
szyb ki do stêp do in for ma cji jest ogra ni czo ny miê dzy in ny mi z uwa gi na brak
do stê pu do sze ro ko pas mo we go In ter ne tu. Wy da je siê, ¿e w ta kich miej scach
po win no po wstaæ jak naj wiê cej pun któw pub li cz ne go do stê pu do In ter ne tu,
w szcze gól no œci w in sty tu cjach kul tu ry, ta kich jak bib lio te ki czy oœ rod ki kul -
tu ry. Ko nie cz ne wy da je siê tak ¿e stwo rze nie sie ci sta no wisk kom pu te ro wych 
z do stê pem do sze ro ko pas mo we go In ter ne tu w in sty tu cjach kul tu ry, na przy -
k³ad w bib lio te kach czy w do mach kul tu ry. Oby wa te le ko rzy sta j¹ cy z bib lio -
tek pub li cz nych czy od wie dza j¹ cy do my kul tu ry po win ni mieæ do stêp do jak
naj szer sze go zbio ru wie dzy. Wy da je siê wiêc, i¿ ko nie cz ne jest pro wa dze nie
kom pu te ry za cji pol skich bib lio tek i mu ze ów zgo d nie ze stan dar da mi œwia to -
wy mi, tak aby mog ³y one bez prze szkód wy mie niaæ da ne z pla ców ka mi za -
gra ni cz ny mi.

Wo bec po wy ¿ sze go zwra cam siê z up rzej m¹ pro œb¹ o in for ma cjê, czy Pan
Mi n i s ter uwa ¿a za w³a œci we roz sze rze nie pla nu in for ma ty za cji pañ stwa o in -
sty tu cje kul tu ry, a zw³a sz cza bib lio te ki i oœ rod ki kul tu ry.

Z wy ra za mi sza cun ku i po zdro wie nia mi
Krzy sztof Pie sie wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 16 mar ca 2009 r.

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

Pa nie Mar sza³ ku!
W na wi¹ za niu do pis ma z dnia 11 lu te go 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-

-043-1345/09), prze ka zu j¹ ce go tekst oœ wiad cze nia z³o ¿o ne go przez Se na to ra RP Pa na
Krzy szto fa Pie sie wi cza pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 ro ku
w spra wie roz sze rze nia Pla nu In for ma ty za cji Pañ stwa o in sty tu cje kul tu ry – zw³a sz cza
bib lio te ki i oœ rod ki kul tu ry, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Na wstê pie prag nê za u wa ¿yæ, i¿ in sty tu cje kul tu ry nie s¹ wy ³¹ czo ne z za kre su pod -
mio to we go Pla nu In for ma ty za cji Pañ stwa. Or ga ny pub li cz ne od po wie dzial ne za in for -
ma ty za cjê pañ stwa wy ka zu j¹ ot war toœæ na pro ble ma ty kê kul tu ral n¹, cze go
przy k³a dem jest uw zglê dnie nie w pro jek cie Pla nu In for ma ty za cji Pañ stwa na la ta
2009–2012, przed siêw ziê cia pt. Pre zen ta cja i udo stêp nia nie za so bów ar chi wal nych au -
dio i wi deo, za rz¹ dza ne go przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzi ctwa Na ro do we go.
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Od no sz¹c siê do po ru szo nych w wy st¹ pie niu kwe stii zwi¹ za nych z roz wo jem spo ³e -
czeñ stwa in for ma cyj ne go prag nê za zna czyæ, ¿e za da nie upo wsze chnie nia sze ro ko pas -
mo we go do stê pu do In ter ne tu, bê d¹ ce je d nym z fi la rów „Stra te gii roz wo ju spo ³e czeñ -
stwa in for ma cyj ne go w Pol sce do ro ku 2013”, trak to wa ne jest przez obe c ny Rz¹d nie -
zwyk le prio ry te to wo.

Je d nym z na rzê dzi, przy u¿y ciu któ re go re a li zo wa na bê dzie im ple men ta cja wspo -
mnia ne go ce lu Stra te gii jest Pro gram „Cy f ro wa Pol ska”. Ak tu al nie in ten sy wne pra ce
nad przy go to wa niem Pro gra mu pro wa dzi Miê dzy re sor to wy Ze spó³ do Spraw Re a li za cji
Pro gra mu „Cy f ro wa Pol ska”. Do dnia 31 mar ca 2009 ro ku Ze spó³ zo bo wi¹ za ny jest
przed sta wiæ Pre ze so wi Ra dy Mi ni strów ra port za wie ra j¹ cy re ko men da cje dzia ³añ, spo -
so by re a li za cji oraz har mo no gram Pro gra mu. Uw zglê dnia j¹c ak tu al ne prio ry te ty po li -
ty ki Ko mi sji Eu ro pej skiej w tym za kre sie, Pro gram „Cy f ro wa Pol ska” przy wi¹ zy waæ
bê dzie szcze gól n¹ wa gê do kwe stii prze ciw dzia ³a nia wy klu cze niu cy f ro we mu na te re -
nach wiej skich. Dziê ki mo¿ li wo œciom wy ko rzy sta nia ogrom nych fun du szy prze zna czo -
nych na ten cel przez Uniê Eu ro pej sk¹, Pro gram „Cy f ro wa Pol ska” stwa rza uni kal n¹
szan sê na po wa¿ ny „skok cy wi li za cyj ny” dla ob sza rów do tych czas mar gi na li zo wa nych.

Od rêb n¹ kwe sti¹ pod nie sio n¹ w wy st¹ pie niu jest po stu lat roz wi ja nia sie ci pun k-
tów pub li cz ne go do stê pu do In ter ne tu przy in sty tu cjach kul tu ry. W tym miej scu
wska zaæ na le ¿y, ¿e w ra mach Pro gra mu Ikon ka, wpi sa ne go w Plan In for ma ty za cji Pañ -
stwa na la ta 2007–2010, po cz¹t ko wo Mi ni ster stwo Na u ki i In for ma ty za cji, a na stê p nie 
Mi ni ster stwo Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji wy po sa ¿y ³y blis ko 3000 bib lio tek
(g³ó wnie bib lio tek pub li cz nych, ale ró w nie¿ gmin nych oœ rod ków kul tu ry oraz œwiet lic
wiej skich) z te re nu ca ³e go kra ju w czy tel nie in ter ne to we oraz do dat ko wo za pe wni ³y
bib lio te ka rzom pod sta wo we szko le nia z za kre su wy ko rzy sty wa nia za so bów In ter ne tu.
Ka ¿ da czy tel nia in ter ne to wa otrzy ma ³a bez p³at nie sprzêt kom pu te ro wy z od po wie d -
nim op ro gra mo wa niem oraz sprzêt sie cio wy ty pu WI-FI, umo¿ li wia j¹ cy bez prze wo do -
we ³¹ cze nie z In ter ne tem w bez po œre dnim s¹ sie dz twie czy tel ni. Pro gram by³
re a li zo wa ny eta pa mi w la tach 2003–2008, i w zgo d nej opi nii wie lu œro do wisk oka za³
siê bar dzo du ¿ym suk ce sem.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Wi told Dro¿d¿
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki

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

Pa nie Pre mie rze!
De kla ra cja Ko mi sji Wspól nej Przed sta wi cie li Rz¹ du Rze czy po spo li tej Pol -

skiej i Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski z 19 li s to pa da 2008 r. w spra wie po li ty ki 
pro ro dzin nej sta no wi, ¿e: „Ro dzi na po win na byæ pod sta wo wym pod mio tem
dzia ³añ pañ stwa. Prio ry te tem po li ty ki spo ³e cz nej win no byæ two rze nie op ty -
mal nych wa run ków do za k³a da nia i fun kcjo no wa nia ro dzin w Pol sce. Dzia ³a -
nia w tym za kre sie po win ny byæ po de jmo wa ne przy wspar ciu i wspó³ pra cy
w³adz sa mo rz¹ do wych, par tne rów spo ³e cz nych i or ga ni za cji po za rz¹ do -
wych. Wa¿ nym i is tot nym par tne rem w tych dzia ³a niach jest Ko œció³ ka to lic ki
oraz in ne Ko œcio ³y i zwi¹z ki wy zna nio we”.

Przy pom nê, ¿e ko mi sja uz na ³a za prio ry te to we w po li ty ce pro ro dzin nej
na stê pu j¹ ce za ga dnie nia.

1. Pil ne i stop nio we zwiê k sze nie na k³a dów z bu d¿e tu pañ stwa na ro dzi -
nê, tak aby osi¹g nê ³y œre dni po ziom kra jów Unii Eu ro pej skiej.

2. Umo¿ li wie nie ro dzi com po ³¹ cze nia ról ro dzin nych i za wo do wych.
Szcze gól nie cen ne s¹ dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do stwo rze nia im re al nej mo¿ li -
wo œci wy bo ru po miê dzy wy cho wy wa niem swoich dzie ci w do mu a mo¿ li wo -
œci¹ ko rzy sta nia z opie ki nad dzieæ mi po za do mem.

3. Po moc ma te rial na ro dzi nom wie lo dziet nym, w któ rych wy cho wu je siê
je d na trze cia pol skich dzie ci, a któ rych sy tua cja jest naj trud niej sza.

4. Wspie ra nie ro dzin naj s³ab szych dochodowo po przez roz wój sy s te mu
œwiad czeñ ro dzin nych. W 2009 r. do ko na na zo sta nie re wiz ja pro gów po dat -
ko wych oraz wy so koœæ œwiad czeñ ro dzin nych i do dat ków do nich. Rz¹d bê -
dzie kon ty nuo wa³ dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do utrzy ma nia 7% staw ki VAT na
ar ty ku ³y dzie ciê ce oraz przy wró ci po moc dla ubo gich ko biet w ci¹ ¿y.

5. Roz wój sy s te mu po zwa la j¹ ce go udzie liæ ro dzi nom wy cho wu j¹ cym
dzie ci nie pe³ no spra wne wspar cia do cho do we go w wy pad ku, gdy ro dzi ce re -
zyg nu j¹ z pra cy w ce lu opie ki nad swoi mi dzieæ mi, oraz za pe wniæ im od po -
wie d nie za bez pie cze nie eme ry tal ne. Dla ro dzi ców, któ rzy mo g¹ i chc¹
kon ty nuo waæ ak ty w noœæ za wo do w¹, a tak ¿e dla lep szej in te gra cji spo ³e cz -
nej, nie zbê d ne jest bu do wa nie sy s te mu wspar cia, któ ry po zwo li ro dzi com po -
zo sta wiæ dzie ci w trak cie dnia pod kom pe ten tn¹ opie k¹.

6. Prze ciw dzia ³a nie kry zy som i roz pa do wi ro dzin. Nie po koi ro s n¹ ca li cz -
ba roz wo dów i se pa ra cji. Nie zbê d ne jest wspar cie ma³ ¿eñ stwa, ró w nie¿ po -
przez roz wój po ra dni ctwa ro dzin ne go i przy go to wa nie m³o dzie ¿y do
za ³o ¿e nia ro dzi ny. Wa¿ ne jest tak ¿e po pra wie nie pra wa ro dzin ne go, miê dzy
in ny mi po przez zwiê k sze nie ro li me dia cji po miê dzy ma³ ¿on ka mi, co ma przy -
czy niæ siê do roz wi¹ zy wa nia pro ble mów w ma³ ¿eñ stwie.

7. Wzmoc nie nie ochro ny dziec ka i ro dzi ny przed prze mo c¹ w œro do wis ku
pra cy, szko ³y, ro dzi ny i w me diach.

8. Roz wi ja nie ro dzin nych form opie ki nad dzieæ mi po zba wio ny mi opie ki
ro dzi ców bio lo gi cz nych z je dno czes nym ogra ni cza niem in sty tu cjo nal nych
form opie ki. Roz wi ja nie pro fi lak ty ki, by do sy tua cji umie sz cza nia dzie ci po za
ro dzi n¹ bio lo gi cz n¹ do cho dzi ³o jak naj rza dziej.

9. Wpro wa dze nie obo wi¹z ku przed sta wia nia skut ków no wych re gu la cji
i roz wi¹ zañ pra w nych dla fun kcjo no wa nia ro dzin.

Pa nie Pre mie rze! Pañ ski rz¹d ma przy go to waæ i przy j¹æ w pier wszym
kwar ta le 2009 r. pro gram „So li dar noœæ po ko leñ. Dzia ³a nia na rzecz dzie ci i ro -
dzin”. Cza su po zo sta ³o nie wie le, dla te go przy po mi nam o tym pro jek cie, ufa -
j¹c, ¿e Pan Pre mier oso bi œcie za in te re su je siê po li ty k¹ pro ro dzin n¹.

Z po wa ¿a niem
Czes ³aw Ry sz ka
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Od po wiedŸ
MI NI STRA PRA CY
I PO LI TY KI SPO £E CZ NEJ

War sza wa, 4 mar ca 2009 r.

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

W zwi¹z ku z oœ wiad cze niem Pa na Se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki z³o ¿o nym pod czas
26. po sie dze nia Se na tu RP, w któ rym zo sta ³o za war te py ta nie o pro gram „So li dar noœæ
po ko leñ. Dzia ³a nia na rzecz wzro stu li cz by dzie ci w Pol sce i ogra ni cza nia ich ubó stwa
oraz wy klu cze nia spo ³e cz ne go”, up rzej mie in for mu jê, ¿e Pro gram ten jest pod szcze gól -
n¹ opie k¹ Rz¹ du.

Przy jê cie Pro gra mu zo sta ³o prze wi dzia ne w Pla nie prac Ra dy Mi ni strów na I pó³ ro cze 
2009 r. Trwa j¹ pra ce nad je go osta te cz nym kszta³ tem, a ze wzglê du na skom pli ko wa ne
ak tu al nie oko li cz no œci spo³eczno-gospodarcze wy ma ga to szcze gól nej uwa gi, tros ki
i sta ran no œci, cze go nie za nie dbu je ¿a dna z osób za an ga ¿o wa nych w pra ce na rzecz
Pro gra mu.

Jolanta Fedak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Czes ³a wa Ry sz ki
i innych senatorów

skie ro wa ne do mar sza³ ka Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej Bog da na Bo ru se wi cza

Pa nie Mar sza³ ku!
W „Syg na ³ach dnia” w pro gra mie I Pol skie go Ra dia 29 sty cz nia br. skry -

ty ko wa³ Pan pub li cz nie pa pie ¿a Be ne dyk ta XVI, za rzu ca j¹c Oj cu Œwiê te mu,
¿e „od cho dzi od li nii, któ r¹ na kreœ li³ i re a li zo wa³ Jan Pa we³ II” i „po pe³ nia b³¹d 
za b³ê dem”. Da lej stwier dzi³ Pan Mar sza ³ek: „to nie jest do b ra sy tua cja. Ja ja -
ko cz³o nek te go Ko œcio ³a je s tem za nie po ko jo ny”. Pan Mar sza ³ek od niós³ siê
w swo jej oce nie do pa pies kiej de cyz ji o zdjê ciu eks ko mu ni ki z czte rech bis ku -
pów Bra ctwa œw. Piu sa X, któ rym w 1988 r. bez zgo dy Sto li cy Apo stol skiej
sa kry udzie li³ ks. abp Mar cel Le feb vre.

Pa nie Mar sza³ ku, zu pe³ nie nie ro zu mie my Pañ skiej wy po wie dzi. Dla te go
na wstê pie chcie li byœ my Pa nu Mar sza³ ko wi przy pom nieæ, ¿e dla Ja na Paw -
³a II pod jê cie dwadzieœcia jeden lat te mu de cyz ji o eks ko mu ni ce by ³o Ÿród ³em
nie s³y cha ne go bó lu. Pa pie¿ Po lak bar dzo d³u go zwle ka³ z t¹ de cyz j¹. Pod j¹³
j¹, po nie wa¿ zna laz³ siê w sy tua cji wy j¹t ko wej. Ale, co wa¿ ne, ju¿ wów czas
li cz ne roz mo wy z Bra ctwem œw. Piu sa X pro wa dzi³ ów czes ny pre fekt Kon gre -
ga cji Na u ki Wia ry, obe c ny Oj ciec Œwiê ty, czy li ks. kard. Jo seph Rat zin ger. To
on obe c nie uz na³, ¿e na de sz³a chwi la znie sie nia tych eks ko mu nik. Uczy ni³ to
zre szt¹ na pro œbê prze ³o ¿o ne go ge ne ral ne go Bra ctwa œw. Piu sa X, bpa Ber nar -
da Fel lay ’a, któ ry w li œcie do Sto li cy Apo stol skiej z 15 gru dnia 2008 r. pro si³ usil -
nie o zdjê cie eks ko mu ni ki. Pro sta spra wa: de cyz ja Be ne dyk ta XVI sta no wi ³a
od po wiedŸ na tê pro œbê, a za ra zem by ³a kon sek wen cj¹ po s³u gi Ja na Paw ³a II.

Po nad to nie przy pad ko wo znie sie nie eks ko mu ni ki zo sta ³o og ³o szo ne
w Ty go dniu Mod litw o Je dnoœæ Chrze œci jan. To jest do bry znak, bar dzo po zy -
ty wny w Ko œcie le. Za to na le ¿y siê wdziê cz noœæ Oj cu Œwiê te mu Be ne dyk to -
wi XVI. Zno sz¹c eks ko mu ni kê, Pa pie¿ chcia³ po ka zaæ, ¿e w Ko œcie le nie
na st¹ pi ³o ze rwa nie z tra dy cj¹, ¿e sko ro w je go ob rê bie mie sz cz¹ siê ci, któ rzy
od rzu ca j¹ zmia ny po so bo ro we, to zna czy, i¿ so bór nie pod wa ¿y³ ci¹g ³o œci dro -
gi Ko œcio ³a. Ta de cyz ja ma wiêc cha rak ter œciœ le re li gij ny i w ¿a dnym wy pad -
ku nie oz na cza ak cep ta cji przez Wa ty kan czyich kol wiek hi sto ry cz nych,
po li ty cz nych czy spo ³e cz nych po gl¹ dów.

Pa nie Mar sza³ ku, na ko niec chcie li byœ my pod nieœæ wa¿ ny pro b lem po li ty cz -
ny. Uwa ¿a my, ¿e kry ty ko wa nie Pa pie ¿a, g³o wy Pañ stwa Wa ty kañ skie go,
z któ rym wi¹ ¿e Rzecz po spo li t¹ umo wa kon kor da to wa, przez trze cie go co do
wa¿ no œci pol skie go po li ty ka mo ¿e byæ uz na ne za na ru sze nie au to no mii Ko -
œcio ³a i pañ stwa. Mar sza ³ek Se na tu po wi nien o tym wie dzieæ i pa miê taæ.

Dla te go chcie li byœ my, aby w przy sz³o œci ko men to wa nie de cyz ji pa pies -
kich przez wy so kich urzê dni ków pañ stwo wych by ³o g³ê bo ko prze myœ la ne.
Zw³a sz cza je œ li ci urzê dni cy de kla ru j¹ siê ja ko oso by wie rz¹ ce. Ktoœ, kto
przy na le ¿y do Ko œcio ³a ka to lic kie go, po wi nien wie dzieæ, i¿ po win no œci¹ wie -
rz¹ cych jest ws³u chi wa nie siê w g³os Ko œcio ³a, w g³os Ma gi ste rium Ko œcio ³a –
a Pa pie¿ jest naj wy ¿ szym au to ry te tem i je go na u cza nie jest wy ra ¿o ne za ró w-
no w s³o wach, jak i w ge stach.

Z po wa ¿a niem
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Czes ³aw Ry sz ka
Do ro ta
Ar ci szew ska -Mie lew czyk
Boh dan Pa sz kow ski
Jan Do brzyñ ski
Krzy sztof Maj kow ski
Wi told Id czak
W³a dy s³aw Or tyl
W³a dy s³aw Daj czak
Grze gorz Ba naœ
Ka zi mierz Wiatr

Grze gorz Cze lej
Sta ni s³aw Go gacz
Sta ni s³aw Kar czew ski
Prze mys ³aw B³a sz czyk
Bro ni s³aw Kor fan ty
Ry szard Ben der
Ka zi mierz Ja wor ski
Woj ciech Skur kie wicz
Lu cjan Ci chosz
Grze gorz Woj cie chow ski
Piotr Ka le ta

Ta de usz Sko ru pa
Hen ryk Gór ski
Zbi gniew Ci choñ
Wie s³aw Do bkow ski
Zdzi s³aw Pu pa
Sta ni s³aw Ko gut
Je rzy Chró œci kow ski
Wal de mar Kras ka
Ja ni na Fet liñ ska
Sta ni s³aw Za j¹c
Sta ni s³aw Pio tro wicz



Od po wiedŸ

War sza wa, 5 mar ca 2009 r.

Pan
Czes ³aw Ry sz ka
Se n a tor RP

Sza no wny Pa nie Se na to rze,
od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra z³o ¿o ne wspól nie z in ny mi se na to ra -

mi pod czas 26. po sie dze nia Se na tu 5 lu te go 2009 ro ku, prag nê pod kreœ liæ, ¿e mam
pra wo do w³a s nej oce ny fak tów i zja wisk, i nie za mie rzam – ja ko oby wa tel de mo kra ty cz -
ne go i wol ne go pañ stwa – z te go pra wa re zyg no waæ. Oce nia j¹c obe c ny Pon ty fi kat po -
zo stañ my przy swoich w³a s nych opi niach.

Bogdan Borusewicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko ru py

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
Na je de na stym i dwu dzie stym trze cim po sie dze niu Se na tu skie ro wa ³em

do Pa ni Mi n i s ter oœ wiad cze nia do ty cz¹ ce mo¿ li wo œci i spo so bu wy ko rzy sty -
wa nia œrod ków unij nych, szcze gól nie w sfe rze roz wo ju przed siê bior czo œci
i wy twa rza nia ener gii od na wial nej, zwra ca j¹c uwa gê na za gro ¿e nia, du ¿e
nie ja s no œci co do ko lej nych transz, eta pów czy ter mi nów wpro wa dza nia pro -
jek tów. Oczy wi œcie ko lej ny mi pis ma mi, za któ re dziê ku jê, Pa ni Mi n i s ter uspo -
ka ja mnie, Se nat, na szych wy bor ców, sa mo rz¹ dy, ¿e nie jest tak Ÿle. Nie jest
to pra w da, Pa ni Mi n i s ter.

W sy s te mie wy ko rzy sty wa nia œrod ków unij nych, ale i koor dy no wa nia
dzia ³añ, jest Ÿle i bar dzo pro szê, aby to wre sz cie do strzec i wy ci¹ g n¹æ kon -
sek wen cje wo bec od po wie dzial nych, jak ró w nie¿ przy jrzeæ siê Ÿle fun kcjo nu -
j¹ ce mu sy s te mo wi. Oto przy k³a dy prze ka za ne mi przez wy bor ców.

1. Dzia ³a nie 7.2 w wo je wó dz twie ma ³o pol skim ko lej ny raz prze no szo ne
jest z bli ¿ej nie zna nych i nie wy jaœ nio nych po ten cjal nym be ne fi cjen tom po wo -
dów, a ter min jest bli ¿ej nie o kreœ lo ny.

2. Dzia ³a nie 1.2.3 „In no wa cje w mi kro przed siê bior stwa i MŒP”, w wo je -
wó dz twie œl¹s kim ju¿ ko lej ny raz prze nie sio ne – obe c nie za wie szo no do od -
wo ³a nia (!) ter min na bo ru wnios ków. Po prze d ni ter min na bo ru w ra mach
wspo mnia ne go pod dzia ³a nia zo sta³ za pla no wa ny w okre sie od 5 sty cz nia
2009 r. do 5 mar ca 2009 r. Prze su niê cie ter mi nu po noæ spo wo do wa ne jest ko -
nie cz no œci¹ do pre cy zo wa nia kry te riów oce ny po przez stwo rze nie od po wie d -
nich na rzê dzi ba da j¹ cych in no wa cyj noœæ, a na stê p nie ich za twier dze nie
przez Ko mi tet Mo ni to ru j¹ cy RPO WSL, któ re go po sie dze nie za pla no wa ne jest
w lu tym 2009 r.

3. Dzia ³a nie 2.1 sche mat A w wo je wó dz twie ma ³o pol skim – brak da nych
co do uru cho mie nia, choæ be ne fi cjen ci win ni to wie dzieæ ju¿ w po prze d nim ro -
ku.

4. Dzia ³a nie ARiMR „Ró¿ ni co wa nie w kie run ku dzia ³al no œci nie rol ni czej”,
pla no wa ne na po prze d ni rok – prze nie sio ne i do dzi siaj nie zna ny jest ter min
og ³o sze nia dzia ³a nia.

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter! Ogra ni czy ³em siê je dy nie do czte rech wspo -
mnia nych dzia ³añ, i to z dwóch wo je wództw, nie uw zglê dnia j¹c wad li wie
dzia ³a j¹ cych pro gra mów pro wa dzo nych cen tral nie, ró w nie¿ wska za nych
przez in ter we niu j¹ cych wy bor ców. Praw do po dob nie ³at wo wszy s t ko po mno -
¿yæ przez li cz bê wo je wództw i wy cho dzi ob raz, nie ste ty, z³y. Do dam tyl ko, ¿e
naj czê stszym wy t³u ma cze niem je dno stek wdra ¿a j¹ cych, któ re oso bi œcie
mnie œmie szy, jest we jœcie w ¿y cie no wych prze pi sów, na przy k³ad roz po -
rz¹ dze nia mi ni stra roz wo ju re gio nal ne go z dnia 16 gru dnia 2008 r. zmie nia -
j¹ ce go roz po rz¹ dze nie w spra wie udzie la nia re gio nal nej po mo cy
in we sty cyj nej w ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych. Do wnios -
ków o do fi nan so wa nie pro jek tów z³o ¿o nych i nie roz pa trzo nych przed dniem
we jœcia w ¿y cie wspo mnia ne go roz po rz¹ dze nia, to jest 1 sty cz nia 2009 r.,
sto su je siê prze pi sy ni niej sze go roz po rz¹ dze nia.

Go ³ym okiem za tem wi daæ, ¿e nie ma nie tyl ko ko or dy na cji dzia ³añ, ale
we d³ug mnie ja kiej kol wiek kon tro li wdra ¿a nia i re a li za cji pro gra mów. A jak
mnie za pe wni ³a Pa ni Mi n i s ter, je s te œ cie je dno stk¹ koor dy nu j¹ c¹ i kon trol n¹.

Z po wa ¿a niem
Ta de usz Sko ru pa
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Od po wiedŸ

War sza wa, 6.03.2009 r.

Sza no wny Pan
Bog dan Bo ru se wicz
Mar sza ³ek Se na tu RP

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma Pa na Mar sza³ ka, otrzy ma ne go w dniu 16 lu te go 2009 r.,

znak: BPS/DSK-043-1349/09, prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie se na to ra Ta de u sza Sko -
ru py z 26. po sie dze nia Se na tu RP w spra wie mo¿ li wo œci i spo so bu wy ko rzy sta nia œrod -
ków unij nych, up rzej mie in for mu jê co na stê pu je.

1. Py ta nie do ty cz¹ ce kon kur sów w Dzia ³a niu 7.2 „Po pra wa ja ko œci po wie trza
i zwiê k sze nie wy ko rzy sta nia od na wial nych Ÿró de³ ener gii” z Ma ³o pol skie go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go.

Z in for ma cji uzy s ka nych z In sty tu cji Za rz¹ dza j¹ cej Ma ³o pol skim Re gio nal nym Pro -
gra mem Ope ra cyj nym, na prze su niê cie og ³o sze nia kon kur su mia ³o wp³yw za koñ czo ne
w gru dniu 2008 r. ba da nie ewa lua cyj ne „Oce na kry te riów wy bo ru pro jek tów oraz me -
cha niz mu wstêp nej kwa li fi ka cji pro jek tów w ra mach Ma ³o pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007–2013”.

W je go wy ni ku, zgo d nie z re ko men da cj¹ ewa lua to rów, wpro wa dzo no sze reg dzia ³añ 
na praw czych o cha rak te rze ogól nym i szcze gó ³o wym. Zmia na ter mi nu na bo ru jest ró w -
nie¿ zgo d na z Uchwa ³¹ Nr 1183/08 ZWM z dnia 23 gru dnia 2008 r. w spra wie zmia ny
Uchwa ³y nr 176/08 Za rz¹ du Wo je wó dz twa Ma ³o pol skie go z dnia 6 mar ca 2008 r.
w spra wie przy jê cia Ra mo we go Pla nu Re a li za cji Dzia ³añ dla osi 1–8 na rok 2008 w ra -
mach Ma ³o pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007 –2013 z póŸ -
niej szy mi zmia na mi. Ak tu al ny har mo no gram prze wi du je na bór wnios ków w tym
dzia ³a niu w dniach 12 mar ca 2009 r. – 24 kwiet nia 2009 r.

2. Py ta nie do ty cz¹ ce prze nie sie nia Dzia ³a nia 1.2.3 z RPO Wo je wó dz twa Œl¹s -
kie go.

Ter min na bo ru wnios ków o do fi nan so wa nie dla pod dzia ³a nia 1.2.3 „In no wa cje
w Mi kro przed siê bior stwach i MŒP” zo sta³ prze su niê ty przez Za rz¹d Wo je wó dz twa
w zwi¹z ku z:

– ko nie cz no œci¹ do pre cy zo wa nia kry te riów do ty cz¹ cych oce ny in no wa cyj no œci pro -
jek tów; kry te ria do ty cz¹ ce in no wa cyj no œci pro jek tów zo sta ³y przy jê te przez Ko mi tet
Mo ni to ru j¹ cy Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny dla Wo je wó dz twa Œl¹s kie go w dniu
20 lu te go 2009 r.

– po trze b¹ dy wer sy fi ka cji ter mi nów na bo rów w ce lu za pe wnie nia jak naj spra wniej -
sze go prze bie gu ocen w ra mach kon kur sów og ³o szo nych w 2008 ro ku.

– no we li za cj¹ Roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go w spra wie udzie la nia 
re gio nal nej po mo cy in we sty cyj nej w ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych.
Roz po czê cie na bo ru po dniu we jœcia w ¿y cie ni niej szej no we li za cji po zwo li na prze pro -
wa dze nie ca ³e go po stê po wa nia kon kur so we go – od mo men tu og ³o sze nia kon kur su do
pod pi sa nia umów o do fi nan so wa nie – ba zie je d ne go do ku men tu, co jest ko rzy stne dla
be ne fi cjen tów, gdy¿ nie bu dzi ko nie cz no œci sto so wa nia okre sów prze jœcio wych i ge ne -
ro wa nia do dat ko wych do ku men tów sk³a da nych przez wnios ko daw ców.

3. Kwe stia do ty cz¹ ca Dzia ³a nia 2.1 sche mat A „Bez po œre dnie wspar cie in we -
sty cji w MŒP” z Ma ³o pol skie go Pro gra mu Ope ra cyj ne go.

Z in for ma cji uzy s ka nych z in sty tu cji od po wie dzial nej za wdra ¿a nie Ma ³o pol skie go
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go, wy ni ka, i¿ Ma ³o pol skie Cen trum Przed siê bior -
czo œci (MCP) w ro ku 2008 og ³o si ³o 2 kon kur sy dla przed siê bior ców w ra mach Dzia ³a nia 
2.1. „Roz wój i pod nie sie nie kon ku ren cyj no œci przed siê biorstw”, sche mat A „Bezpoœred-
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nie wspar cie in we sty cji w MŒP”. By ³y to kon kur sy dla ma ³ych przed siê biorstw i mi kro -
przed siê biorstw.

W wy ni ku na bo ru wnios ków w kon kur sie dla ma ³ych przed siê biorstw w dniach od
9 czer wca do 8 lip ca 2008 r. do MCP wp³y nê ³o 200 wnios ków, 168 z nich prze sz³o po zy -
ty wnie oce nê for mal n¹ i me ry to ry cz n¹, a 102 wnios ki zna laz ³y siê na li œcie pod sta wo -
wej.

27 paŸ dzier ni ka 2008 r. ja ko pier wsza In sty tu cja Wdra ¿a j¹ ca w Pol sce, MCP pod pi -
sa ³o umo wy na re a li za cjê pro jek tów in we sty cyj nych przed siê bior ców w ra mach Ma ³o -
pol skie go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007–2013, a 30 gru dnia 2008 r. wy p³a ci ³o
pier wsz¹ do ta cjê dla przed siê bior cy, któ ry zrea li zo wa³ czêœæ pro jek tu i wy st¹ pi³
z wnios kiem o p³at noœæ. Kwo ta alo ka cji w kon kur sie dla ma ³ych przed siê biorstw wy no -
si ³a 11 764 706 eu ro. Do 15 lu te go 2009 r. pod pi sa no 71 umów o do fi nan so wa nie na
³¹ cz n¹ kwo tê 34 619 676,94 z³.

Od 18 wrzeœ nia do 24 paŸ dzier ni ka 2008 r. Ma ³o pol skie Cen trum Przed siê bior czo -
œci prze pro wa dzi ³o ró w nie¿ na bór wnios ków na pro jek ty in we sty cyj ne mi kro przed siê -
biorstw w ra mach Dzia ³a nia 2.1. A „Bez po œre dnie wspar cie in we sty cji w MŒP". Do MCP 
wp³y nê ³o 348 wnios ków i obe c nie koñ czy siê pro ces ich oce ny. Kwo ta alo ka cji w tym
kon kur sie wy no si ³a 8 235 294 eu ro.

W ro ku 2009 Ma ³o pol skie Cen trum Przed siê bior czo œci pla nu je 3 kon kur sy w ra -
mach dzia ³a nia 2.1., sche mat A. Bê d¹ to od po wie d nio:

– kon kurs dla ma ³ych przed siê biorstw (lu ty 2009 r., kwo ta alo ka cji 10 mln eu ro),
– kon kurs dla œre dnich przed siê biorstw (maj 2009 r., kwo ta alo ka cji 15 mln eu ro),
– kon kurs dla mi kro przed siê biorstw (sier pieñ 2009 r., kwo ta alo ka cji 7 mln eu ro).
Do dat ko wo, w gru dniu 2008 r. og ³o szo no kon kurs na pro jek ty przed siê bior ców na -

le ¿¹ cych do sek to ra MŒP w ra mach Dzia ³a nia 2.2. „Wspar cie ko mer cja li za cji ba dañ na -
u ko wych”. Sche mat B „Pro jek ty in we sty cyj ne przed siê biorstw z za kre su ba da nia +
roz wój”.

W ro ku bie ¿¹ cym, po za 3 kon kur sa mi og ³a sza ny mi z dzia ³a nia 2.1. Sche mat A, Ma -
³o pol skie Cen trum Przed siê bior czo œci pla nu je na bo ry w ra mach 3 ko lej nych sche ma -
tów w ra mach Dzia ³a nia: Sche mat B, C i D. S¹ one prze zna czo ne dla przed siê bior ców,
in sty tu cji oto cze nia biz ne su oraz fun du szy zwro t nych prze zna czo nych dla przed siê -
bior ców. Pro po no wa ny har mo no gram dat og ³o sze nia na bo rów do kon kur sów w ro ku
2009 przed sta wia siê na stê pu j¹ co: sche mat B – ma rzec, sche mat C – li piec, sche mat D
– maj.

4. Py ta nie do ty cz¹ ce Dzia ³a nia „Ró¿ ni co wa nie w kie run ku dzia ³al no œci nie rol -
ni czej” (Oœ 3 „Ja koœæ ¿y cia na ob sza rach wiej skich i ró¿ ni co wa nie go spo dar ki
wiej skiej”).

Up rzej mie in for mu jê, ¿e MRR nie jest w³a œci wym or ga nem w za kre sie udzie la nia in -
for ma cji w kwe stiach zwi¹ za nych z przed mio to wym dzia ³a niem. In sty tu cj¹ kom pe ten t- 
n¹ w tym za kre sie jest Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi, któ re pe³ ni ro lê In sty tu -
cji Za rz¹ dza j¹ cej Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013.

5. Py ta nie do ty cz¹ ce roz po rz¹ dze nia w spra wie udzie la nia re gio nal nej po mo -
cy in we sty cyj nej w ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych.

Ko nie cz noœæ no we li za cji w sty cz niu 2009 r. roz po rz¹ dze nia w spra wie udzie la nia
re gio nal nej po mo cy in we sty cyj nej w ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych
wy ni ka ³a z we jœcia w ¿y cie roz po rz¹ dze nia Ko mi sji (WE) Nr 800/2008 z dn. 6 sier pnia
2008 r. uz na j¹ ce go nie któ re ro dza je po mo cy za zgo d ne ze wspól nym ryn kiem w za sto -
so wa niu art. 87 i 88 Trak ta tu.

Ma j¹c na uwa dze po wy ¿ sz¹ ko nie cz noœæ, w li s to pa dzie 2008 r. Mi ni ster stwo Roz -
wo ju Re gio nal ne go (MRR) przed sta wi ³o in ter pre ta cjê za pi sów prze jœcio wych do no we li -
zo wa ne go roz po rz¹ dze nia, do ty cz¹ c¹ mo¿ li wo œci i za sad og ³a sza nia oraz roz strzy ga nia
kon kur sów w ra mach RPO. Po wy ¿ sza in ter pre ta cja wy jaœ nia ³a w wy czer pu j¹ cy spo sób
po stê po wa nie za ró wno z kon kur sa mi pla no wa ny mi do og ³o sze nia jak i z kon kur sa mi
ju¿ og ³o szo ny mi. Za war ty w zno we li zo wa nych roz po rz¹ dze niach prze pis prze jœcio wy
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oraz wy sto so wa na in ter pre ta cja mia ³y na ce lu wpro wa dze nie roz wi¹ za nia, któ re po -
zwo li ³o by unik n¹æ sy tua cji, gdzie zmia na prze pi sów w za kre sie po mo cy pub li cz nej po -
wo du je zmia nê kry te riów ap li ko wa nia czy ko nie cz noœæ anu lo wa nia kon kur sów,
w któ rych nie zde cy do wa no o wy bo rze pro jek tów i pod pi sa niu umów do koñ ca 2008 r.

Trze ba bo wiem pa miê taæ, ¿e re gio nal ne pro gra my ope ra cyj ne za rz¹ dza ne s¹ przez
16 nie za le¿ nych in sty tu cji, z któ rych ka ¿ da mo ¿e do wol nie okreœ laæ ter min og ³o sze nia
kon kur su – trud no za tem unik n¹æ sy tua cji, w któ rej no we li za cja prze pi sów od bê dzie
siê w mo men cie kie dy nie to czy siê ¿a den z kon kur sów lub nie prze pro wa dza na jest
¿a dna oce na.

6. Py ta nie do ty cz¹ ce ko or dy na cji, kon tro li i wdra ¿a nia re a li za cj¹ RPO.
W przy jê tym w Pol sce sy s te mie wdra ¿a nia po li ty ki spój no œci na la ta 2007–2013 in -

sty tu cja mi od po wie dzial ny mi za przy go to wa nie, a na stê p nie re a li za cjê re gio nal nych
pro gra mów ope ra cyj nych (RPO) s¹ sa mo rz¹ dy po szcze gól nych wo je wództw, na któ rych 
spo czy wa od po wie dzial noœæ za okreœ le nie wa run ków otrzy ma nia wspar cia oraz za sad
i ter mi nów prze pro wa dza nia na bo rów wnios ków o do fi nan so wa nie w ra mach pro gra -
mu. Mi n i s ter Roz wo ju Re gio nal ne go w od nie sie niu do re gio nal nych pro gra mów ope ra -
cyj nych pe³ ni ro lê koor dy nu j¹ c¹.

Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go ja ko In sty tu cja Koor dy nu j¹ ca Re gio nal ne Pro -
gra my Ope ra cyj ne (IK RPO) na bie ¿¹ co mo ni to ru je pro ces ich wdra ¿a nia w po szcze gól -
nych wo je wó dz twach. Na rzê dzia mi s³u ¿¹ cy mi do po de jmo wa nia dzia ³añ w tym
ob sza rze jest tzw. in for ma cja mie siê cz na prze sy ³a na do MRR przez In sty tu cje Za -
rz¹ dza j¹ ce RPO. Za mie sz cza ne s¹ w niej m.in. kwe stie od no sz¹ ce siê do trwa j¹ cych na -
bo rów wnios ków oraz pla no wa nych kon kur sów w ra mach dzia ³añ RPO. In stru men tem
s³u ¿¹ cym mo ni to ro wa niu pro gra mów re gio nal nych, ja kim dys po nu je Mi n i s ter Roz wo -
ju Re gio nal ne go s¹ ró w nie¿ spra wo zda nia okre so we prze sy ³a ne do wia do mo œci IK RPO. 
Przed przed ³o ¿e niem na po sie dze nia ko mi te tów mo ni to ru j¹ cych po szcze gól ne pro gra -
my ope ra cyj ne, IZ RPO prze ka zu je spra wo zda nie ro cz ne i koñ co we do za o pi nio wa nia
IK RPO, a opi nia ta jest wa run kiem przed sta wie nia spra wo zda nia ro cz ne go i koñ co we -
go do za twier dze nia przez ko mi tet mo ni to ru j¹ cy da ny pro gram ope ra cyj ny. Przed sta wi -
cie le MRR ucze stni cz¹ w po sie dze niach ko mi te tów mo ni to ru j¹ cych RPO ja ko ich
cz³on ko wie. W kon tek œ cie bie ¿¹ ce go mo ni to ro wa nia mo¿ na wska zaæ ró w nie¿ na fakt, i¿ 
od by wa siê ono w od nie sie niu do wy ko rzy sta nia œrod ków po cho dz¹ cych z po szcze gól -
nych transz do ta cji roz wo jo wej przez po szcze gól ne in sty tu cje za rz¹ dza j¹ ce RPO.

Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ w ce lu zwiê k sze nia po zio mu ab sor pcji œrod ków po mo -
co wych UE, Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go op ra co wa ³o sze reg do ku men tów pro -
gra mo wych i ope ra cyj nych, któ re umo¿ li wia j¹ efek ty wniej sze wy dat ko wa nie
przy zna nych œrod ków. MRR ja ko ko or dy na tor pro ce su wdra ¿a nia fun du szy struk tu -
ral nych w ska li kra ju, za i ni cjo wa ³o ró w nie¿ po wo ³a nie gru py ds. up ro sz czeñ w ko rzy -
sta niu ze œrod ków unij nych tzw. „Pro ste Fun du sze”. W ra mach te go przed siêw ziê cia
przy Mi ni strze Roz wo ju Re gio nal ne go dzia ³a ze spó³ eks per tów – prak ty ków, któ rych za -
da niem jest ba da nie po ja wia j¹ cych siê pro ble mów i prze ka zy wa nie po szcze gól nym in -
sty tu cjom za an ga ¿o wa nym we wdra ¿a nie fun du szy UE re ko men da cji u³at wia j¹ cych
ich ab sor pcjê. W wy ni ku prac ww. ze spo ³u, przy wspó³ pra cy par tne rów spo³eczno-
-gospodarczych wy pra co wa no re ko men da cjê do IZ RPO do ty cz¹ ce m.in.:

– uspra wnie nia sy s te mu in for mo wa nia be ne fi cjen tów o mo¿ li wo œciach fi nan so wa -
nia roz wo ju przed siê bior czo œci w po szcze gól nych re gio nach,

– uspra wnie nia sy s te mu or ga ni zo wa nia kon kur sów na wy bór pro jek tów,
– po pra wy sy s te mu oce ny i wy bo ru pro jek tów,
– umo wy o do fi nan so wa nie pro jek tu,
– sto so wa nia wy ty cz nych Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go,
– za bez pie czeñ pra wid ³o wej re a li za cji umo wy.

Po nad to Za rz¹ dze niem Pre ze sa Ra dy Mi ni strów nr 48 z dnia 28 kwiet nia 2008 r.
po wo ³a ny zo sta³ Miê dzy re sor to wy Ze spó³ do spraw Wy ko rzy sta nia Fun du szy Struk tu -
ral nych i Fun du szu Spój no œci Unii Eu ro pej skiej, bê d¹ cy or ga nem po moc ni czym Ra dy
Mi ni strów. Ce lem Ze spo ³u jest za pe wnie nie efek ty wne go wy ko rzy sta nia przez Pol skê
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fun du szy unij nych, a do je go za dañ na le ¿y w szcze gól no œci mo ni to ro wa nie po stê pu re -
a li za cji pro gra mów ope ra cyj nych, do ko ny wa nie oce ny efek ty wno œci i sku te cz no œci wy -
ko rzy sta nia fun du szy UE oraz op ra co wy wa nie roz wi¹ zañ s³u ¿¹ cych za pe wnie niu
efek ty wnej ab sor pcji œrod ków z fun du szy unij nych.

Z po wa ¿a niem

El¿bieta Bieñkowska
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

W li s to pa dzie 2008 r. mi n¹³ pier wszy rok od cza su, kie dy w³a dzê wy ko -
naw cz¹ w Pol sce prze jê ³a koa li cja Plat for my Oby wa tel skiej i Pol skie go Stron -
ni ctwa Lu do we go. Pod czas po sie dze nia Se jmu RP VI ka den cji w li s to pa dzie
2008 r. Do n ald Tusk w prze mó wie niu przed sta wia³ swo je pla ny i za mie rze -
nia na roz po czy na j¹ c¹ siê ka den cjê rz¹ du. Jak za zna cza³ pre mier w swoim
ex posé, bar dzo wa¿ nym dzia ³a niem je go ga bi ne tu mia³ byæ dzia³ ochro ny œro -
do wis ka. Wów czas pre mier w bar dzo kon kret ny, ob szer ny i szcze gó ³o wy
spo sób obie cy wa³ ¿e:

— dziê ki po mo cy z fun du szy Unii Eu ro pej skiej na ochro nê œro do wis ka
i ich sku te cz ne mu wy ko rzy sta niu po pra wi siê stan œro do wis ka,

— na st¹ pi wzrost do cho du na ro do we go i po wsta n¹ ty si¹ ce no wych
miejsc pra cy,

— na st¹ pi przy œpie sze nie w ochro nie wód po przez re a li za cjê Kra jo we go
Pro gra mu Oczy sz cza nia Œcie ków Ko mu nal nych ze wzgle du zw³a sz cza na zo -
bo wi¹ za nia, ja kie Pol ska pod jê ³a w trak tacie ak ce syj nym,

— na st¹ pi jak naj szyb sze wdro ¿e nie w Pol sce eu ro pej skiej sie ci te re nów
cen nych przy ro dni czo Na tu ra 2000,

— mi n i s ter ochro ny œro do wis ka prze pro wa dzi spra w ne ne go cja cje i za -
koñ czy spo ry z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹,

— do ko na siê szcze gó ³o wej ana li zy re a li za cji zo bo wi¹ zañ trak ta to wych
i na jej pod sta wie po de jmie od po wie d nie dzia ³a nia, w³¹ cz nie z ewen tual nym
re ne go cjo wa niem zo bo wi¹ zañ Pol ski wo bec Unii Eu ro pej skiej,

— uspra wni wy ko rzy sta nie Ÿró de³ i me cha niz mów fi nan so wa nia ochro ny 
œro do wis ka,

— po de jmie dzia ³a nia na rzecz zwiê k sze nia pro duk cji ener gii ze Ÿró de³
od na wial nych,

— zo sta nie op ra co wa na Stra te gia Go spo dar ki Wo dnej, w któ rej wa¿ nym
ele men tem bê dzie ochro na za so bów wo dnych, spo ³e cz no -go spo dar cze wy ko -
rzy sta nie wód, ochro na przed po wo dzi¹ i prze ciw dzia ³a nie skut kom su szy.

Po nie wa¿ pe³ ni pan obo wi¹z ki mi ni stra œro do wis ka w obe c nym rz¹ dzie,
po po nad ro cz nym fun kcjo no wa niu koa li cji PO – PSL zwra cam siê do pa na
z pro œb¹ o udzie le nie od po wie dzi na na stê pu j¹ ce py ta nia.

1. W ja ki spo sób po pra wi³ siê stan œro do wis ka w ci¹ gu osta t nie go ro ku?
Pro szê o wska za nie kon kret nych da nych.

2. O ile w mi nio nym ro ku wzrós³ do chód na ro do wy i ile no wych miejsc
pra cy po wsta ³o na sku tek in we sty cji w ochro nie œro do wis ka?

3. W ja ki spo sób na st¹ pi ³o przy œpie sze nie w mi nio nym ro ku ochro ny wód
po przez re a li za cjê Kra jo we go Pro gra mu Oczy sz cza nia Œcie ków Ko mu nal -
nych? Pro szê ró w nie¿ o szcze gó ³o w¹ in for ma cjê na te mat re a li za cji zo bo -
wi¹ zañ przez nasz kraj w œwiet le za pi sów z trak ta tu ak ce syj ne go.

4. Czy na st¹ pi ³o ju¿ wdro ¿e nie w Pol sce eu ro pej skiej sie ci te re nów przy -
ro dni czych Na tu ra 2000 i czy zo sta³ ju¿ roz wi¹ za ny pro b lem ob wo dni cy Au -
gu sto wa?

5. W ja kich kon kret nie te ma tach mi n i s ter œro do wis ka prze pro wa dzi³ spra w -
ne ne go cja cje z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ i ja kie za koñ czy³ spo ry z tym or ga nem?

6. Czy prze pro wa dzo no szcze gó ³o w¹ ana li zê re a li za cji zo bo wi¹ zañ trak -
ta to wych w spra wach ochro ny œro do wis ka?

7. Czy obe c ny mi n i s ter œro do wis ka po de jmu je dzia ³a nia w ce lu re ne go -
cja cji zo bo wi¹ zañ Pol ski wo bec Unii Eu ro pej skiej ze wzglê du na nie real noœæ
wy pe³ nie nia nie któ rych za pi sów trak ta tu w ochro nie œro do wis ka na przy k³ad 
w kwe stii ochro ny po wie trza?

8. W ja ki spo sób uspra wnio no wy ko rzy sta nie Ÿró de³ i me cha niz mów fi nan -
so wa nia ochro ny œro do wis ka? Pro szê o kon kret ne przy k³a dy.

9. W ja ki spo sób w osta t nim ro ku po de jmo wa no dzia ³a nia na rzecz zwiê k -
sze nia pro duk cji ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych, sko ro pod leg ³e pa nu in sty -
tu cje nie po ma ga ³y w roz wo ju tych Ÿró de³? NFOŒiGW nie wspo ma ga³ na
przy k³ad prac przy od wier tach geo ter mal nych w To ru niu.
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10. Jak ak tu al nie wy gl¹ da spra wa Stra te gii Go spo dar ki Wo dnej ze
szcze gól nym uw zglê dnie niem ochro ny przed po wo dzi¹ i prze ciw dzia ³a nia
skut kom su szy?

Woj ciech Skur kie wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 10 mar ca 2009 r.

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

Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza z³o ¿o ne pod czas
26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r., w spra wie pla nów Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów do ty cz¹ cych dzia ³añ w ochro nie œro do wis ka, przed sta wiam po ni ¿ej sto so wne
wy jaœ nie nia.

Py ta nie 1. W ja ki spo sób po pra wi³ siê stan œro do wis ka w ci¹ gu osta t nie go ro -
ku? Pro szê o wska za nie kon kret nych da nych.

Zja wis ka za cho dz¹ ce w œro do wis ku ce chu j¹ siê z³o ¿o n¹ dy na mi k¹, w zwi¹z ku z tym 
trud no jest opi saæ zmia ny w ska li je d ne go ro ku, a w szcze gól no œci okreœ liæ, czy stan
œro do wis ka uleg³ po pra wie czy po gor sze niu. Op rócz czyn ni ków an tro po ge ni cz nych –
po zy ty wnych i ne ga ty wnych – na stan œro do wis ka ma j¹ wp³yw czyn ni ki na tu ral ne, jak
np. wa run ki me teo ro lo gi cz ne, któ re mo g¹ od wró ciæ trend zmian lub zmie niæ je go dy na -
mi kê. Po nad to spoœ ród czyn ni ków an tro po ge ni cz nych, is t nie je sze reg zja wisk, któ re
mo¿ na uz naæ za nie za le¿ ne od re a li za cji po li ty ki eko lo gi cz nej, jak ogól na kon iun ktu ra
go spo dar cza, bê d¹ ca si ³¹ spraw cz¹ wiê k szej b¹dŸ mniej szej pre sji na œro do wis ko.

Op rócz po wy ¿ sze go opi sa nie zmian sta nu œro do wis ka w ska li je d ne go ro ku jest
trud ne ze wzglê du na fakt, i¿ w przy pad ku nie któ rych kom po nen tów œro do wis ka ka ¿ -
de go ro ku ba da na jest in na zbio ro woœæ pun któw lub obie k tów, a ba da nia pro wa dzo ne
s¹ w cyk lach wie lo let nich, dla te go w tym przy pad ku bar dziej za sa dne jest ana li zo wa nie 
da nych z wie lo le cia i do ko ny wa nie po ró w nañ miê dzy cyk la mi. Z ko lei przed sta wie nie
da nych za ubieg ³y rok nie jest mo¿ li we ze wzglê du na fakt, ¿e trwa j¹ je sz cze ana li zy
prób po bra nych w gru dniu 2008 r. oraz pro wa dzo ne s¹ pra ce nad op ra co wa niem ocen.
Oce ny za rok 2008 bê d¹ do stêp ne w III i IV kwar ta le br.

Bio r¹c pod uwa gê ni niej sze kwe stie, przed sta wiam po ni ¿ej in for ma cje o zmia nach
sta nu wy bra nych kom po nen tów œro do wis ka w d³u¿ szej per spek ty wie cza so wej, przy -
go to wa ne w opar ciu o da ne i in for ma cje uzy s ka ne w wy ni ku re a li za cji Pro gra mu Mo ni -
to rin gu Œro do wis ka (PMŒ).

Ja koœæ po wie trza
W ra mach Pañ stwo we go Mo ni to rin gu Œro do wis ka jest pro wa dzo ny mo n i to r ing ja -

ko œci po wie trza w Pol sce. Ba da nie i oce na po zio mu sub stan cji w po wie trzu jest za da -
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niem po szcze gól nych wo je wó dz kich in spek to rów ochro ny œro do wis ka (WIOŒ). Ba da nia 
re a li zo wa ne s¹ w opar ciu o po mia ry wy ko ny wa ne w sta ³ych pun ktach po mia ro wych
pro wa dzo nych przez WIOŒ, wo je wó dz kie sta cje sanitarno-epidemiologiczne, pod mio ty
go spo dar cze, je dno stki naukowo-badawcze, fun da cje i je dno stki sa mo rz¹ du te ry to -
rial ne go, a tak ¿e w opar ciu o in ne te chni ki mo ni to rin go we okreœ lo ne w roz po rz¹ dze niu
Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 17 gru dnia 2008 r. w spra wie do ko ny wa nia oce ny po zio -
mów sub stan cji w po wie trzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31), np. ma te ma ty cz ne mo de -
lo wa nie ja ko œci po wie trza, me to dy obiek ty wne go sza co wa nia. Ro cz ne oce ny ja ko œci
po wie trza z po szcze gól nych WIOŒ s¹ prze ka zy wa ne do w³a œci wych mar sza³ ków wo je -
wództw oraz do G³ó wne go In spek to ra Ochro ny Œro do wis ka. W opar ciu o da ne z sy s te -
mu oce ny ja ko œci po wie trza op ra co wy wa na jest kra jo wa oce na ja ko œci po wie trza.
Pod sy s tem mo ni to rin gu ja ko œci po wie trza obe jmu je:

– po mia ry za nie czy sz czeñ ga zo wych (SO2, NO2, CO, C6H6, O3),

– po mia ry py ³u (PM10 i PM2,5),

– ba da nia sk³a du py ³u PM10 i PM2,5 pod k¹ tem za war to œci w py le Pb, As, Cd, Ni
i B(a)P,

– mo n i to r ing sk³a du py ³u PM10 na sta cjach t³a miej skie go pod k¹ tem za war to œci
wie lo pier œcie nio wych wê glo wo do rów aro ma ty cz nych,

– mo n i to r ing t³a za nie czy sz cze nia at mo sfe ry w Pol sce dla po trzeb pro gra mu EMEP,
obe jmu j¹ cy ga zo we za nie czy sz cze nia po wie trza, ae ro zo le, su my za nie czy sz czeñ
wy stê pu j¹ cych w po sta ci ga zo wej i ae ro zo lo wej oraz za nie czy sz cze nie opa dów at --
mo sfe ry cz nych; ba da nia pro wa dzo ne s¹ na 4 sta cjach t³a re gio nal ne go w £e bie,
Jar cze wie, Dia blej Gó rze (pu sz cza Bo rec ka) i na Œnie¿ ce,

– ba da nia sk³a du fizyko-chemicznego opa dów at mo sfe ry cz nych (pH, prze wo dnoœæ
elek tro li ty cz na, chlor ki, siar cza ny, azo ty ny i azo ta ny, jon wo do ro wy, azot amo no --
wy, sód, po tas, wapñ, mag nez, cynk, miedŸ, ¿e la zo, o³ów, ni kiel, kadm, man gan,
azot ogól ny, fos for ogól ny) w ra mach kra jo we go mo ni to rin gu che miz mu opa dów
at mo sfe ry cz nych i de po zy cji za nie czy sz czeñ do pod ³o ¿a.

Pro wa dzo ne od lat in wen ta ry za cje wiel ko œ ci emi sji wy ka zu j¹, i¿ wy raŸ na ten den cja
spad ko wa emi sji za nie czy sz czeñ utrzy mu j¹ ca siê w la tach 90., od ro ku 2002 uleg ³a za -
ha mo wa niu (rys. 1). W la tach 2003–2007 wiel ko œ ci emi sji pod sta wo wych za nie czy sz -
czeñ ga zo wych oraz py ³u utrzy my wa ³y siê na po do b nym po zio mie. Za trzy ma nie
ten den cji spad ko wej jest zwi¹ za ne z bar dziej dy na mi cz nym roz wo jem go spo dar czym,
co z ko lei wi¹ ¿e siê ze zwiê k szo nym zu ¿y ciem pa liw.

Rys. 1. Trendy emisji SO2, NOx, NH3 w Polsce w latach 1990–2007
(Ÿró d³o danych: GUS, MŒ)
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Wiel koœæ emi sji za nie czy sz czeñ ze Ÿró de³ an tro po ge ni cz nych ma is tot ny wp³yw na
stan za nie czy sz cze nia po wie trza i prze k³a da siê na po zio my stê ¿eñ za nie czy sz czeñ.
Ten den cje zmian wiel ko œ ci emi sji za nie czy sz czeñ znaj du j¹ swo je od zwier cied le nie
m.in. w wy ni kach ba dañ kwa so wo œci opa dów at mo sfe ry cz nych pro wa dzo nych na sta -
cjach t³a re gio nal ne go. Po okre sie sy s te ma ty cz ne go wzro stu pH (do ro ku 2003), w ro ku
2004 na st¹ pi³ nie wiel ki spa dek war to œci te go wskaŸ ni ka i w la tach ko lej nych je go po -
ziom nie ule ga³ zna cz¹ cym zmia nom. Na rys. 2. przed sta wio no œre dnie war to œci pH na
4 sta cjach EMEP w la tach 1994–2006.

Rys. 2. Zmia ny kwa so wo œci opa dów at mo sfe ry cz nych na sta cjach EMEP w la tach 1994–2007
(Ÿród ³o da nych: PMŒ/GIOŒ)

Dla nie któ rych za nie czy sz czeñ wy raŸ na jest ten den cja spad ko wa, przy k³a dem jest
SO2. Œre dnio ro cz ne war to œci stê ¿eñ SO2, w la tach 1993–2005 na wy bra nych sta cjach
zlo ka li zo wa nych w ag lo me ra cjach wy ka zy wa ³y ogól n¹ ten den cjê ma le j¹ c¹ na wiê k szo -
œci z nich. W ro ku 2006 na st¹ pi³ wzrost stê ¿eñ SO2 w sto sun ku do ob ser wo wa nych
w 2005 na wiê k szo œci sta cji uw zglê dnio nych w ana li zie tren dów i by ³o to zwi¹ za ne
z bar dzo nie ko rzy stny mi wa run ka mi me teo ro lo gi cz ny mi. Na to miast w ro ku 2007 na -
st¹ pi³ po wrót do tren du spad ko we go na wszy s t kich ana li zo wa nych sta cjach po mia ro -
wych (rys. 3.).

Rys. 3. Stê ¿e nie œre dnie ro cz ne dwu tlen ku siar ki w la tach 1993–2007 na wy bra nych sta no wis kach
w ag lo me ra cjach w Pol sce (za po mo c¹ linii z krop ka mi oz na czo no sta no wis ka ko mu ni ka cyj ne)

(Ÿród ³o da nych: PMŒ/GIOŒ)
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Je dnak stê ¿e nia wiê k szo œci za nie czy sz czeñ (np. NO2, py³ PM10, ozon) od 2003 ro ku 
utrzy mu j¹ siê na zbli ¿o nym po zio mie. Wy j¹t kiem by³ rok 2006, w któ rym mia³ miej sce
wzrost po zio mów za nie czy sz czeñ spo wo do wa ny wy j¹t ko wo nie ko rzy stny mi wa run ka -
mi me teo ro lo gi cz ny mi.

Pro ble mem zw³a sz cza w du ¿ych mia stach i ag lo me ra cjach jest py³ dro b ny PM10,
któ re go stê ¿e nia na ob sza rach du ¿ych miast i ag lo me ra cji czê sto prze kra cza j¹ war to œci 
do pu sz czal ne okreœ lo ne w pol skim pra wie trans po nu j¹ cym w tym za kre sie dy rek ty wy
UE. W oce nie ja koœci po wie trza za 2007 r. w 60 stre fach w Pol sce (na 170 stref) od no to -
wa no prze kro cze nia stan dar du do bo we go dla py ³u PM10. Naj wiê k sza li cz ba stref
z prze kro cze nia mi stan dar dów dla PM10 znaj do wa ³a siê w wo je wó dz twach: ma ³o pol -
skim, ³ó dz kim, œl¹s kim i dol no œl¹s kim. Na rys. 4 przed sta wio no œre dnie ro cz ne stê ¿e -
nia py ³u PM10 z wy bra nych ag lo me ra cji. Przed sta wio ne da ne po twier dza j¹ ogól n¹
ten den cjê. W la tach 1996–2004 stê ¿e nia py ³u wy ka zy wa ³y ogól n¹ ten den cjê ma le j¹ c¹.
Wy j¹ tek sta no wi ³y wy ni ki ba dañ pro wa dzo nych w Katowicach-Za³ê¿u oraz stê ¿e nia na
sta cji ko mu ni ka cyj nej w Kra ko wie, na któ rych prze pla ta j¹ siê okre sy spad ków i wzro -
stów stê ¿eñ œre dnich ro cz nych. Od 2004 do 2006 ro ku na wiê k szo œci roz wa ¿a nych sta -
cji za u wa ¿al ny jest trend wzro sto wy stê ¿eñ PM10. W 2006 r. stê ¿e nia œre dnie ro cz ne na 
roz wa ¿a nych sta cjach by ³y naj wy ¿ sze od sied miu i wiê cej lat. Wy so kie stê ¿e nia py ³u
w 2006 na le ¿y je dnak ³¹ czyæ z wy st¹ pie niem w se zo nie zi mo wym te go ro ku bar dzo nie -
ko rzy stnych wa run ków me teo ro lo gi cz nych. W 2007 ro ku stê ¿e nia œre dnie ro cz ne
PM10 by ³y is tot nie ni¿ sze ni¿ rok wcze œ niej. Spa dek stê ¿eñ œre dnich ro cz nych wy st¹ pi³
na wszy s t kich sta cjach uw zglê dnio nych w ana li zie. Ni¿ sze stê ¿e nia w 2007 r. to wy nik
lep szych wa run ków me teo ro lo gi cz nych w se zo nie ch³o dnym 2007 r. w sto sun ku do ro -
ku po prze d nie go. W sty cz niu oraz lu tym 2007 r. nie wy st¹ pi ³y bo wiem tak zna cz¹ ce
spad ki tem pe ra tur po wie trza (sty mu lu j¹ce emi sje py ³u zwi¹ za n¹ z ogrze wa niem) jak
w sty cz niu 2006 r., nie wy stê po wa ³y te¿ d³u go trwa ³e sy tua cje in wer syj ne sprzy ja j¹ ce
ku mu lo wa niu siê za nie czy sz czeñ w przy ziem nej war stwie at mo sfe ry.

Rys. 4. Stê ¿e nie œre dnie ro cz ne py ³u PM10 w la tach 1993–2007
na wy bra nych sta no wi s kach w ag lo me ra cjach w Pol sce

(Ÿród ³o da nych: PMŒ/GIOŒ).

Ba da nia i oce na ja ko œci wód w rze kach w la tach 2004–2006
W ra mach pod sy s te mu mo ni to rin gu ja ko œci wód po wie rzchnio wych PMŒ re a li zo -

wa ne jest za da nie pt. „Ba da nia i kla sy fi ka cja/oce na sta nu wód w rze kach”.
Pod sta w¹ pra w n¹, w opar ciu o któ r¹ wy ko na no po ni¿ sz¹ oce nê by ³o roz po rz¹ dze nie 

Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 11 lu te go 2004 r. w spra wie kla sy fi ka cji dla pre zen to wa nia
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sta nu wód po wie rzchnio wych i pod ziem nych, spo so bu pro wa dze nia mo ni to rin gu oraz
spo so bu in ter pre ta cji wy ni ków i pre zen ta cji sta nu tych wód (roz po rz¹ dze nie stra ci ³o
moc pra w n¹ z dniem 1.01.2005 r.).

Za ró wno w 2004 ro ku, jak ró w nie¿ w ko lej nych la tach G³ó wny In spek tor Ochro ny
Œro do wis ka pro wa dzi³ pra ce le gis la cyj ne nad no wy mi roz po rz¹ dze nia mi wy ko naw czy -
mi do zno we li zo wa nej usta wy Pra wo wo dne do ty cz¹ cy mi sy s te mu mo ni to rin gu i kla sy -
fi ka cji wód. Do pie ro w 2008 r. uka za ³o siê roz po rz¹ dze nie w spra wie spo so bu
kla sy fi ka cji sta nu je dno li tych czê œci wód po wie rzchnio wych, zgo d ne z ide¹ Ra mo wej
Dy rek ty wy Wo dnej i zno we li zo wa nej usta wy Pra wo wo dne.

Na le ¿y za u wa ¿yæ, i¿ w 2006 r. roz po czê ³y siê ró w nie¿ pra ce nad we ry fi ka cj¹ sie ci
pod k¹ tem wy ma gañ Ra mo wej Dy rek ty wy Wo dnej. Od ro ku 2007 mon i to r ing ja ko œci
wód po wie rzchnio wych w Pol sce fun kcjo nu je w no wym sy s te mie: w uk ³a dzie do rze czy
(z uw zglê dnie niem je dno li tych czê œci wód), w ra mach mo ni to rin gu dia gno sty cz ne go
i ope ra cyj ne go, zgo d nym z RDW. Zmia nie uleg³ przede wszy s t kim za kres oraz czê sto tli -
wo œci pro wa dzo nych ba dañ. St¹d trud noœæ w do ko na niu oce ny tren dów z w³¹ cze niem
ro ku 2007.

W la tach 2004–2006 mo n i to r ing ja ko œci wód w rze kach pro wa dzo ny by³ przez wo je -
wó dz kie in spek to ra ty ochro ny œro do wis ka w ok. 2000 pun ktach pomiarowo-kontrolnych 
(ppk).

Rok 2007, jak wspo mnia no po wy ¿ ej, przy niós³ zmia ny sy s te mo we w mo ni to rin gu,
unie mo¿ li wia j¹ ce do ko na nie po ró w nañ z la ta mi po prze d ni mi.

Oce nê ja ko œci wód w la tach 2004–2006 wy ko na no po przez kla sy fi ka cjê wód w po -
szcze gól nych ppk z po dzia ³em na do rze cza, we d³ug roz po rz¹ dze nia z 2004 ro ku.
W pun ktach tych nie od no to wa no wód naj wy ¿ szej kla sy. W ca ³ej Pol sce prze wa ¿a ³y wo -
dy 3 i 4 kla sy. Je dno czeœ nie za ob ser wo wa no spa dek udzia ³u wód naj ni¿ szej 5 kla sy,
w wo dach do rze cza Odry, i wzrost ilo œci rzek za li cza nych do kla sy 2 i 3. Po do b ne ten -
den cje za ob ser wo wa no w po zo sta ³ych do rze czach, po za rze ka mi do rze cza Wis ³y. Oba
g³ó wne do rze cza Wis ³y i Odry cha rak te ry zo wa ³y siê zbli ¿o nym po zio mem udzia ³u wód
naj ni¿ szej kla sy.

Wy ni ki oce ny kwa li fi ku j¹ wo dy pol skich rzek do V kla sy w przy pad ku: bak te rii gru -
py Co li, chlo ro fi lu (g³ó wnie du ¿e rze ki wol no p³y n¹ ce) i rza dziej ChZT-Cr. S¹ to od dzia -
³y wa nia przede wszy s t kim na tu ry sa ni tar nej i ko mu nal nej (g³ó wnie bio ge ny).
W przy pad ku tzw. „wód ryb nych” wy stê pu j¹ wy so kie stê ¿e nia azo ty nów, BZT5 oraz fos -
fo ru fos fo ra no we go w sto sun ku do war to œci do pu sz czal nych zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cym
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roz po rz¹ dze niem. W tym przy pad ku nie zbê d na wy da je siê zmia na roz po rz¹ dze nia, któ -
re w kil ku ele men tach za wie ra ostrzej sze kry te ria ni¿ dy rek ty wa.

Pod su mo wu j¹c, na le ¿y stwier dziæ, ¿e, po do b nie jak w la tach po prze d nich, za u wa -
¿al ne s¹ po zy ty wne tren dy zmian w ja ko œci wód po wie rzchnio wych p³y n¹ cych w Pol -
sce.

Oce na kli ma tu aku sty cz ne go
W ra mach PMŒ pro wa dzo ne s¹ po mia ry i wy ko ny wa ne oce ny sta nu aku sty cz ne go

œro do wis ka w od nie sie niu do ró¿ nych Ÿró de³ ha ³a su: prze mys ³o we go i ko mu ni ka cyj ne -
go (dro gi, li nie ko le jo we, tram wa jo we i lot nis ka). Ba da nia obe jmu j¹ wy zna cza nie ró w-
no wa¿ ne go po zio mu dŸwiê ku i wa run ków po za a ku sty cz nych nie zbê d nych do in ter pre -
ta cji wy ni ków i oce ny kli ma tu aku sty cz ne go. Oce ny wy ko ny wa ne s¹ na pod sta wie po -
mia rów prze pro wa dzo nych przez wo je wó dz kie in spek to ra ty ochro ny œro do wis ka oraz
da nych po zy s ka nych przez WIOŒ od in nych je dno stek wy ko nu j¹ cych z mo cy pra wa po -
mia ry ha ³a su.

Ze wzglê du na fakt, i¿ d³u go o kre so we zmia ny kli ma tu aku sty cz ne go prze bie ga j¹
po wo li oraz w po je dyn czym ro ku po mia ro wym li cz ba prze ba da nych za k³a dów prze -
mys ³o wych lub od cin ków dróg mo ¿e nie byæ wy star cza j¹ co re pre zen ta ty wna do prze -
pro wa dze nia glo bal nych ana liz sta nu kli ma tu, przy jê to, ¿e na po trze by iden ty fi ka cji
tren dów wy ko ny wa na bê dzie oce na z 5-lecia.

Osta t nia ta ka oce na w ska li kra ju zo sta ³a wy ko na na w 2007 r. za la ta 2002–2006.
Oce na ta za my ka trze ci cykl mo ni to rin gu ha ³a su.

Zgo d nie z wy ni ka mi prze pro wa dzo nej oce ny, na le ¿y stwier dziæ, i¿ li cz ba kon tro lo -
wa nych pod mio tów go spo dar czych, jak ró w nie¿ za k³a dów z prze kro cze nia mi norm ha -
³a su zwiêk sza siê. O ile w okre sie II cyk lu mo ni to rin gu (la ta 1997–2001) ob ser wo wa na
by ³a wy raŸ na ten den cja spad ko wa w za kre sie prze kro czeñ, to obe c nie za ry so wu je siê
ten den cja od wro t na. Zja wis ko to ma miej sce, mi mo ¿e w roz pa try wa nym okre sie
(1992–2006 r.) wy raŸ nie wi daæ 2-krotn¹, is tot n¹ zmia nê norm w kie run ku ich z³a go -
dze nia dla naj pow sze chniej wy stê pu j¹ cych sy tua cji po mia ro wych.

Tab. 1 Roz k³ad prze kro czeñ dla za k³a dów prze mys ³o wych w po szcze gól nych
kla sach prze kro czeñ po zio mu do pu sz czal ne go – po ra dzien na i po ra noc na

Za kres prze kro cze nia
po zio mu do pu sz czal ne go

[dB]

Roz k³ad prze kro czeñ po zio mów do pu sz czal nych
dla za k³a dów prze mys ³o wych – po ra dzien na (%)

La ta 1992–1996 La ta 1997–2001 La ta 2002–2006

<5 42 47 48

5–10 27 28 29

10–15 16 14 15

15–20 9 7 5

>20 6 4 3

Za kres prze kro cze nia
po zio mu do pu sz czal ne go

[dB]

Roz k³ad prze kro czeñ po zio mów do pu sz czal nych
dla za k³a dów prze mys ³o wych – po ra nocna (%)

La ta 1992–1996 La ta 1997–2001 La ta 2002–2006

<5 20 30 34,5

5–10 32 30 32,5

10–15 22 22 20

15–20 13 10 9

>20 12 8 4
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Na si la siê pro b lem lo ka li za cji obie k tów czy fun kcji uci¹¿ li wych w po bli ¿u za bu do wy 
mie sz ka nio wej. Po wo du je to po wa¿ ne kon flik ty spo ³e cz ne, gdy¿ w sy tua cji blis kie go
s¹ sie dztwa na wet sto sun ko wo nie wiel kie po zio my ha ³a su po tra fi¹ po wo do waæ wy so k¹
od czu waln¹ uci¹¿ li woœæ dla mie sz kañ ców. Naj po wa¿ niej szy mi Ÿród ³a mi uci¹¿ li wo œci
s¹ w ta kich przy pad kach naj czê œciej: urz¹ dze nia wen ty la cyj ne i kli ma ty za cyj ne biur
oraz skle pów, uci¹¿ li we do sta wy zw³a sz cza w go dzi nach ci szy noc nej, mar ke ty, sta cje
ben zy no we, dzia ³al noœæ roz ryw ko wa (na g³aœ nia nie), zw³a sz cza w go dzi nach ci szy noc -
nej oraz za k³a dy dro b nej wy twór czo œci, dzia ³al noœæ rze mieœ lni cza.

W przy pad ku ha ³a su dro go we go, na pod sta wie po ró w nañ z po prze d ni mi cyk la mi
mo ni to rin go wy mi, mo¿ na stwier dziæ, ¿e:

– zmniej szy ³a siê li cz ba pun któw po mia ro wych, w któ rych zmie rzo ne po zio my dŸwiê --
ku w po rze dzien nej nie prze kra cza ³y 60 dB (pun kty po mia ro we bez prze kro czeñ
do pu sz czal nych po zio mów dŸwiê ku),

– zmniej szy ³a siê ró w nie¿ li cz ba pun któw po mia ro wych z naj wy ¿ szy mi zmie rzo ny mi
po zio ma mi dŸwiê ku, prze kra cza j¹ cy mi 70 lub 75 dB dla po ry dzien nej.

Tab. 2 Tren dy zmian pro cen to we go roz k³a du li cz by pun któw po mia ro wych
ha ³a su dro go we go w po szcze gól nych kla sach po zio mów dŸwiê ku

Okres
Pro cen to wy roz k³ad li cz by pun któw po mia ro wych w po szcze gól nych kla sach po zio mu dŸwiê ku

< 60 dB (60–65) dB (65–70) dB (70–75) dB (75–80) dB > 80 dB

1993–1996 11,6 12,1 24,2 39,8 11,9 0,4

1997–2001 12,0 10,3 22,4 41,3 13,8 0,2

2002–2006 7,9 5,9 35,5 33,5 7,0 0,2

W przy pad ku ha ³a su ko le jo we go ob ser wu je siê na to miast zmniej sze nie za gro ¿e nia
ha ³a sem ko le jo wym. Wi¹ ¿e siê to z ogra ni cza niem li cz by prze wo zów za ró wno to wa ro -
wych, jak i pa sa ¿er skich, przy je dno czes nej mo der ni za cji to ro wisk.

W osta t nich la tach od no to wy wa ny jest wzrost za gro ¿e nia ha ³a sem lot ni czym. Wy -
ni ka to przede wszy s t kim ze zwiêk sza nia siê li cz by por tów lot ni czych, zwiêk sza nia siê
li cz by pa sa ¿e rów ko mu ni ka cji lot ni czej i zwi¹ za nej z tym in ten sy wno œci ope ra cji lot ni -
czych oraz roz bu do wy osied li mie sz ka nio wych s¹ sia du j¹ cych z por ta mi lot ni czymi.

Py ta nie 2. O ile w mi nio nym ro ku wzrós³ do chód na ro do wy i ile no wych
miejsc pra cy po wsta ³o na sku tek in we sty cji w ochro nê œro do wis ka?

Zgo d nie z is t nie j¹ cym w Pol sce sy s te mem ba dañ sta ty sty cz nych w ochro nie œro do -
wis ka da ne za rok po prze d ni, zbie ra ne przez GUS, sta j¹ siê po wsze chnie do stêp ne naj -
wcze œ niej do pie ro w trze cim kwar ta le ro ku na stê p ne go. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, da ne
do ty cz¹ ce udzia ³u na k³a dów na ochro nê œro do wis ka w na k³a dach in we sty cyj nych w go -
spo dar ce na ro do wej ogó ³em oraz ich udzia ³u w pro du k cie kra jo wym brut to za 2008 r.
bê d¹ udo stêp nio ne przez G³ó wny Urz¹d Sta ty sty cz ny do pie ro je sie ni¹ te go ro ku.

Od no sz¹c siê do kwe stii no wych miejsc pra cy po wsta ³ych na sku tek in we sty cji
w ochro nie œro do wis ka, prag nê za u wa ¿yæ, ¿e re sort œro do wis ka nie pro wa dzi ba zy in -
for ma cji do ty cz¹ cych pro ble ma ty ki za trud nie nia i miejsc pra cy w go spo dar ce na ro do -
wej, w tym w ochro nie œro do wis ka i nie jest w po sia da niu da nych w tym za kre sie.
Po wy ¿ sze za ga dnie nia le ¿¹ w ge stii re sor tu pra cy i on ewen tual nie mo ¿e byæ w po sia da -
niu wy cin ko wych da nych ró w nie¿ na te mat za trud nie nia i no wych miejsc pra cy
w ochro nie œro do wis ka.

Py ta nie 3. W ja ki spo sób na st¹ pi ³o przy spie sze nie w mi nio nym ro ku ochro ny
wód po przez re a li za cjê Kra jo we go Pro gra mu Oczy sz cza nia Œcie ków Ko mu nal -
nych? Pro szê ró w nie¿ o szcze gó ³o w¹ in for ma cjê na te mat re a li za cji zo bo wi¹ zañ
przez nasz kraj w œwiet le za pi sów z Trak ta tu Ak ce syj ne go.
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Zgo d nie z art. 43 ust. 3b usta wy – Pra wo wo dne, mar sza ³ek wo je wó dz twa przed k³a -
da mi ni stro wi w³a œci we mu do spraw œro do wis ka co ro cz nie, nie póŸ niej ni¿ do dnia
31 mar ca, spra wo zda nie z re a li za cji Kra jo we go pro gra mu oczy sz cza nia œcie ków ko mu -
nal nych (KPOŒK) w wo je wó dz twie. W zwi¹z ku z po wy ¿ szym, ana li za tem pa re a li za cji
KPOŒK w mi nio nym ro ku bê dzie mo¿ li wa po otrzy ma niu da nych i op ra co wa niu spra -
wo zda nia zbior cze go.

Re a li za cja wdra ¿a nia dy rek ty wy Ra dy 91/271/EWG prze bie ga eta po wo, zgo d nie
z ce la mi po œre dni mi, któ re za pi sa ne zo sta ³y w Trak ta cie Ak ce syj nym.

W dro dze od stêp stwa od ar ty ku ³ów 3 i 4, ar ty ku ³u 5 ustêp 2 i ar ty ku ³u 7 dy rek ty wy
91/271/EWG, wy mo gów do ty cz¹ cych sy s te mów zbie ra nia oraz oczy sz cza nia œcie ków
ko mu nal nych nie sto su je siê w pe³ ni w Pol sce do 31 gru dnia 2015 ro ku, zgo d nie z na -
stê pu j¹ cy mi ce la mi po œre dni mi:

– do 31 gru dnia 2005 r. zgo d noœæ z dy rek ty w¹ zo sta nie osi¹g niê ta dla 674 ag lo me ra --
cji, co sta no wi 69% ca³ ko wi te go ³a dun ku œcie ków ule ga j¹ cych bio de gra da cji,

– 31 gru dnia 2010 r. zgo d noœæ z dy rek ty w¹ zo sta nie osi¹g niê ta dla 1069 ag lo me ra --
cji, co sta no wi 86% ca³ ko wi te go ³a dun ku œcie ków ule ga j¹ cych bio de gra da cji,

– do 31 gru dnia 2013 zgo d noœæ z dy rek ty w¹ zo sta nie osi¹g niê ta dla 1165 ag lo me ra --
cji, co sta no wi 91% ca³ ko wi te go ³a dun ku œcie ków ule ga j¹ cych bio de gra dacji.

Zgo d nie ze spra wo zda niem z re a li za cji KPOŒK za rok 2006, Pol ska osi¹g nê ³a (wy -
ma ga ny na ko niec 2005 r.) sto pieñ re duk cji za nie czy sz czeñ bio de gra do wal nych z je d-
no ro cz nym opóŸ nie niem. Na ko niec 2006 ro ku osi¹g niê to bo wiem sto pieñ re duk cji na
po zio mie 69,3%.

Py ta nie 4. Czy na st¹ pi ³o ju¿ wdro ¿e nie w Pol sce eu ro pej skiej sie ci eko lo gi cz -
nej Na tu ra 2000 i czy zo sta³ ju¿ roz wi¹ za ny pro b lem ob wo dni cy Au gu sto wa?

Do chwi li obe c nej Rz¹d Pol ski wy zna czy³ 141 ob sza rów spe c jal nej ochro ny pta ków
i 364 spe c jal ne ob sza ry ochro ny sied lisk, za jmu j¹ ce od po wie d nio 15,6% i 8,1% oraz
³¹ cz nie 18,1% po wie rzchni l¹ do wej kra ju.

Pro ces two rze nia sie ci Na tu ra 2000, zw³a sz cza w za kre sie spe c jal nych ob sza rów
ochro ny sied lisk, nie zo sta³ je sz cze ukoñ czo ny. Dla po nad 60% sied lisk przy ro dni czych 
i ga tun ków, dla któ rych Pol ska jest obo wi¹ za na za pe wniæ od po wie d ni¹ re pre zen ta cjê
w ob sza rach Na tu ra 2000, Ko mi sja Eu ro pej ska i pol scy eks per ci wy ka za li brak kom -
plet no œci sie ci. Za koñ cze nie pro ce su two rze nia sie ci Na tu ra 2000 bê dzie mia ³o fun da -
men tal ne zna cze nie dla mo¿ li wo œci re a li za cji ró¿ nych przed siêw ziêæ in we sty cyj nych
i pra wid ³o we go za rz¹ dza nia za so ba mi przy ro dni czy mi. Dla te go te¿ od po cz¹t ku 2008 r.
trwa j¹ in ten sy wne pra ce ma j¹ ce na ce lu za koñ cze nie te go pro ce su do koñ ca pier wsze -
go kwar ta ³u 2009 r. i usta le nie do 2010 r. sy tua cji pra w nej ob sza rów Na tu ra 2000.

W zwi¹z ku z tym do Ge ne ral nej Dy rek cji Ochro ny Œro do wis ka na p³y wa j¹ wy ni ki
prac wo je wó dz kich ze spo ³ów spe cja li sty cz nych (WZS) sku pia j¹ cych naj lep szych
ekspertów-przyrodników w da nym re gio nie. Ich za da niem by³ prze gl¹d wszy s t kich po -
ten cjal nych ob sza rów Na tu ra 2000 wska za nych dla da ne go wo je wó dz twa, spraw dze -
nie me ry to ry cz nych pod staw ich ty po wa nia i po pro wa dze nia gra nic, op ra co wa nie
zwe ry fi ko wa nej pro po zy cji na pod sta wie spraw dzo nych w te re nie da nych przy ro dni -
czych i w³a s nych ba dañ eks per ckich. W opar ciu o do tych czas wy ko na ne pra ce przez
WZS, wstêp ny pro jekt ob sza rów po ten cjal nych ule ga da le ko id¹ cym zmia nom, wie le
z nich ma mo dy fi ko wa ne gra ni ce lub wrêcz jest za kwe stio no wa nych, pro po no wa ne s¹
no we lo ka li za cje, le piej spe³ nia j¹ ce kry te ria przy ro dni cze.

Zwe ry fi ko wa ne przez WZS no we ob sza ry Na tu ra 2000 zo sta n¹ je sz cze raz oce nio ne
i spraw dzo ne przez ze spó³ eks per tów In sty tu tu Ochro ny Przy ro dy w Kra ko wie. Eks per -
ci braæ bê d¹ pod uwa gê kry te ria oce ny kom plet no œci sie ci w ska li ca ³e go kra ju. Na tym
eta pie bê d¹ ró w nie¿ ana li zo wa ne wszel kie uwa gi zg³a sza ne i prze s³a ne przez sa mo -
rz¹ dy i oso by pry wat ne do Mi ni ster stwa Œro do wis ka lub Ge ne ral nej Dy rek cji Ochro ny
Œro do wis ka. In sty tut Ochro ny Przy ro dy wi nien skoñ czyæ op ra co wy wa nie li sty ob sza -
rów do koñ ca mar ca br.
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Dal szym eta pem bê dzie opi nio wa nie pro po no wa nych ob sza rów przez w³a œci we
miej sco wo gmi ny. Zgo d nie z art. 27 ust. 2 usta wy o ochro nie przy ro dy, gmi ny zo bo -
wi¹ za ne s¹ do zg³a sza nia swoich opi nii w ter mi nie 30 dni. Po ze braniu wszy s t kich opi -
nii i uwag wy ni ka j¹ cych z pro ce su kon sul ta cji i opi nio wa nia, In sty tut Ochro ny
Przy ro dy we wspó³ pra cy z Mi ni ster stwem Œro do wis ka op ra cu je osta te cz ny pro jekt li sty 
ob sza rów Na tu ra 2000, uw zglê dnia j¹ cy kry te ria przy ro dni cze oraz uza sa dnio ne me ry -
to ry cz nie uwa gi do ty cz¹ ce pro po zy cji ob sza rów Na tu ra 2000.

Pro jekt li sty pro po zy cji ob sza rów Na tu ra 2000 za twier dzo ny osta te cz nie przez Rz¹d 
RP, zo sta nie prze ka za ny do Ko mi sji Eu ro pej skiej do koñ ca sier pnia br., co gwa ran tu je
jej za twier dze nie w 2010 r. w dro dze se mi na rium bio geo gra fi cz ne go. Ter min za twier -
dze nia pol skiej pro po zy cji spe c jal nych ob sza rów ochro ny sied lisk wy ni ka z har mo no -
gra mu prac Ko mi sji Eu ro pej skiej. Po za twier dze niu ww. li sty, sieæ ob sza rów Na tu ra
2000 po win na byæ kom plet na.

Sieæ ob sza rów spe c jal nej ochro ny pta ków spe³ nia wy mo gi dy rek ty wy 79/409/EWG
w za kre sie wy zna cze nia naj od po wie dniej szych te ry to riów dla ochro ny ga tun ków dzi ko
¿y j¹ cych pta ków. Obe c ny kszta³t sie ci uw zglê dnia wszy s t kie te ry to ria kwa li fi ku j¹ ce siê
do ochro ny w for mie ob sza rów spe c jal nej ochro ny pta ków Na tu ra 2000 zgo d nie ze sta -
nem wie dzy na te mat wy stê po wa nia i li czeb no œci po pu la cji ga tun ków dzi ko ¿y j¹ cych
pta ków w 2004 r. Je dnak ¿e, w wy ni ku gro ma dze nia ko lej nych in for ma cji na te mat wy -
stê po wa nia i li czeb no œci pta ków mo g¹ siê po ja wiæ no we pro po zy cje ob sza rów spe c jal nej
ochro ny pta ków, któ rych kry te ria or ni to lo gi cz ne po zwa la j¹ na w³¹ cze nie do sie ci Na tu ra
2000.

Wo bec po wy ¿ sze go, etap wy zna cze nia za sa dni czej wiê k szo œci ob sza rów spe c jal nej
ochro ny pta ków i spe c jal nych ob sza rów ochro ny sied lisk wi nien za koñ czyæ siê
w 2010 r. Na le ¿y je dnak pa miê taæ, ¿e za kaz po gar sza nia sta nu sied lisk i ga tun ków do -
ty czy nie tyl ko ob sza rów zg³o szo nych do Ko mi sji Eu ro pej skiej, ale ró w nie¿ ob sza rów
pro jek to wa nych.

W od nie sie niu do bu do wy ob wo dni cy Au gu sto wa na le ¿y wska zaæ, ¿e dzia ³a nia Mi -
ni stra Œro do wis ka po zwo li ³y na po nad ro cz ne przy œpie sze nie w przy go to wa niu te go
pro jek tu do re a li za cji. Or ga ni zu j¹c na po cz¹t ku 2008 r. okr¹g ³y stó³ w spra wie bu do wy
ob wo dni cy Au gu sto wa Mi n i s ter Œro do wis ka do pro wa dzi³ do kon sen su su spo ³e cz ne go
w za kre sie ko nie cz no œci spo rz¹ dze nia no we go ra por tu oce ny od dzia ³y wa nia na œro do -
wis ko oraz wska za nia wa rian tów re a li za cji in we sty cji, któ re w ra mach te go ra por tu
mia ³y zo staæ zba da ne. W œwiet le wy ro ków Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go, któ re
za pad ³y w 2008 r., w wy ni ku któ rych uchy lo ne zo sta ³y za ró wno de cyz ja o œro do wis ko -
wych uwa run ko wa niach re a li za cji in we sty cji po le ga j¹ cej na bu do wie ob wo dni cy Au gu -
sto wa oraz de cyz ja o po zwo le niu na bu do wê tej ¿e ob wo dni cy, zle ce nie przez GDDKiA
wy ko na nia no we go ra por tu oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko, ana li zu j¹ ce go wa -
rian ty wska za ne przez okr¹g ³y stó³ po zwo li ³o przy œpie szyæ re a li za cjê tej in we sty cji o co
naj mniej rok w po ró w na niu do sy tua cji, w któ rej pod jê to by te dzia ³a nia do pie ro po wy -
ro kach Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go. Po roz strzyg niê ciu po stê po wañ prze tar -
go wych GDDKiA zle ci ³a na po cz¹t ku czer wca 2008 r. przy go to wa nie ra por tu fir mie
DHV, któ ra zgo d nie z umo w¹ mia ³a przy go to waæ ra port do koñ ca li s to pa da 2008 r.
Zgo d nie z po sia da ny mi przez re sort œro do wis ka in for ma cja mi przy go to wa ny i po pra -
wio ny przez DHV ra port oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko zo sta nie w pier wszych
dniach mar ca prze ka za ny przez GDDKiA do Mi ni strów Œro do wis ka oraz In fra struk tu -
ry, a tak ¿e Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny Œro do wis ka w Bia ³ym sto ku w ce lu wy da nia
de cyz ji o œro do wis ko wych uwa run ko wa niach. Z³o ¿e nie ra por tu, wraz z wnios kiem
o wy da nie de cyz ji, jest eta pem po zwa la j¹ cym roz po cz¹æ pro ce du rê ad mi ni stra cyj n¹ ze -
zwa la j¹ c¹ na re a li za cjê te go nie zwyk le pil ne go przed siêw ziê cia. Mi n i s ter Œro do wis ka
tak ¿e w dal szym swoim po stê po wa niu bê dzie w szcze gól ny spo sób mia³ na wzglê dzie
ko nie cz noœæ jak naj szyb sze go za koñ cze nia fa zy ad mi ni stra cyj nej przy go to wa nia pro -
jek tu ob wo dni cy Au gu sto wa do re a li za cji.

Py ta nie 5. W ja kich kon kret nie te ma tach mi n i s ter œro do wis ka prze pro wa dzi³
spra w ne ne go cja cje z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ i ja kie za koñ czy³ spo ry z tym or ga nem?
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Naj po wa¿ niej szy i naj bar dziej go r¹ cy spór z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ mia³ miej sce
w koñ cu 2007 ro ku i do ty czy³ po pro wa dze nia ob wo dni cy Au gu sto wa przez chro nio ne
ob sza ry le ¿¹ ce w do li nie Ro spu dy. Pro ble ma ty ka do ty cz¹ ca te go za ga dnie nia zo sta ³a
wy jaœ nio na w od po wie dzi na py ta nie 4. Na le ¿y do daæ, ¿e de cyz je pod jê te w cza sie spot -
kañ okr¹g ³e go sto ³u oraz kie ru nek pod jê tych prac wy da je siê gwa ran to waæ ry ch³e za -
koñ cze nie spo ru z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹.

Is tot nym za ga dnie niem, co do któ re go prze pro wa dzo no spra w ne ne go cja cje, jest
kwe stia dy rek ty wy 2000/60/WE Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy.

W piœ mie z dnia 26 czer wca 2008 r., znak: (K(2008)2647) Ko mi sja Eu ro pej ska we-
z wa ³a Pol skê do usu niê cia uchy bie nia po le ga j¹ ce go na bra ku zgo d no œci usta wo daw -
stwa Rzecz po spo li tej Pol skiej w od nie sie niu do dy rek ty wy 2000/60/WE Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 23 paŸ dzier ni ka 2000 r. usta na wia j¹ cej ra my wspól no to -
we go dzia ³a nia w dzie dzi nie po li ty ki wo dnej (na ru sze nie nr: 2007/2246).

Kra jo wy Za rz¹d Go spo dar ki Wo dnej op ra co wa³ pro jekt od po wie dzi na przed sta wio -
ne za rzu ty Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ ry zo sta³ za twier dzo ny przez Ko mi tet Eu ro pej ski
Ra dy Mi ni strów. W dniu 20 sier pnia 2008 r. Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Œro -
do wis ka skie ro wa³ pis mo do Am ba sa do ra dzia ³a j¹ ce go przy Sta ³ym Przed sta wi ciel -
stwie RP UE z pro œb¹ o prze ka za nie od po wie dzi na przed mio to w¹ skar gê do Ko mi sji
Eu ro pej skiej. W od po wie dzi po in for mo wa³, i¿ w przy pad ku czê œci za rzu tów, Rz¹d Pol -
ski je sz cze w 2008 r. po de jmie nie zbê d ne dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu przy go to wa nie pro -
po zy cji zmian w pra wo daw stwie kra jo wym.

W trak cie kon sul ta cji spo ³e cz nych pro jek tu usta wy zmie nia j¹ cej usta wê – Pra wo
wo dne w za kre sie trans po zy cji Dy rek ty wy Po wo dzio wej zo sta ³y zg³o szo ne uwa gi, któ re
w zna cz nym stop niu zga dza ³y siê z uwa ga mi KE przed sta wio ny mi w tre œci na ru sze nia.
W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zde cy do wa no o wpro wa dze niu do ww. pro jek tu usta wy od po -
wie d nich za pi sów w ce lu usu niê cia uchy bie nia w uzu pe³ nie niu trans po zy cji Ra mo wej
Dy rek ty wy Wo dnej.

Ak tu al nie pro jekt usta wy zmie nia j¹ cej usta wê – Pra wo wo dne w za kre sie trans po -
zy cji Dy rek ty wy Po wo dzio wej i RDW zo sta³ prze ka za ny do uz go dnieñ miê dzy re sor to -
wych.

W 2008 ro ku do pro wa dzo no po nad to do umo rze nia przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹
dwóch spraw o na ru sze nie pra wa wspól no to we go, do ty cz¹ cych nie w³a œci wej trans po -
zy cji dwóch dy rek tyw:

1. dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 85/337/EWG z dnia 27 czer wca
1985 r. w spra wie oce ny wp³y wu wy wie ra ne go przez nie któ re przed siêw ziê cia
pub li cz ne i pry wat ne na œro do wis ko (spra wa 2008/2029), oraz

2. dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2001/42/WE z dnia 27 czer wca
2001 r. w spra wie oce ny wp³y wu nie któ rych pla nów i pro gra mów na œro do wis ko
(spra wa 2008/2236).

By ³o to mo¿ li we dziê ki in ten sy fi ka cji prac le gis la cyj nych i przy jê ciu usta wy z dnia
3 paŸ dzier ni ka 2008 r. o udo stêp nia niu in for ma cji o œro do wis ku i je go ochro nie, udzia -
le spo ³e czeñ stwa w ochro nie œro do wis ka oraz o oce nach od dzia ³y wa nia na œro do wis ko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Za pe wni ³a ona pe³ n¹ zgo d noœæ pra wa pol skie go
z ac quis com mu nau tai re w ob jê tym ni¹ za kre sie.

Py ta nie 6. Czy prze pro wa dzo no szcze gó ³o w¹ ana li zê re a li za cji zo bo wi¹ zañ
trak ta to wych w spra wach ochro ny œro do wis ka?

Tak, zo sta ³a prze pro wa dzo na szcze gó ³o wa ana li za re a li za cji zo bo wi¹ zañ trak ta to -
wych w spra wach ochro ny œro do wis ka. Ogól ny ob raz sy tua cji ja ki z niej wy ni ka, jest
zbli ¿o ny do za do wa la j¹ ce go, zw³a sz cza bio r¹c pod uwa gê za kres zo bo wi¹ zañ oraz kró t -
ki ho ry zont cza so wy wy ni ka j¹ cy z Trak ta tu Ak ce syj ne go.

Do ko na no je dnak iden ty fi ka cji ob sza rów, gdzie re a li za cja zo bo wi¹ zañ trak ta to -
wych wy ma ga zwró ce nia szcze gól nej uwa gi oraz in ten sy fi ka cji prac im ple men ta cyj -
nych. S¹ to w szcze gól no œci:
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– re a li za cja zo bo wi¹ zañ trak ta to wych do ty cz¹ cych wdra ¿a nia dy rek ty wy
2001/80/WE w spra wie ogra ni cze nia emi sji nie któ rych za nie czy sz czeñ do po wie --
trza z du ¿ych obie k tów ener ge ty cz ne go spa la nia,

– wy wi¹ zy wa nie siê przez pod mio ty go spo dar cze z obo wi¹z ku uzy s ka nia po zwo le nia
zin te gro wa ne go,

– wpro wa dza nie w ¿y cie prze pi sów ochro ny œro do wis ka przez ope ra to rów in sta la cji
z za kre su go spo dar ki od pa da mi oraz mo¿ li we trud no œci z osi¹g niê ciem za ³o ¿o nych 
po zio mów re duk cji ilo œci sk³a do wa nych od pa dów, a tak ¿e po zio mów od zy s ku i re --
cyk lin gu po szcze gól nych ro dza jów od pa dów,

– wy pe³ nia nie po sta no wieñ dy rek ty wy 1999/32/WE od no sz¹ cej siê do re duk cji za --
war to œci siar ki w nie któ rych pa li wach ciek ³ych,

– spe³ nia nie przez sta cje pa liw wy ma gañ dy rek ty wy 1994/63/WE w spra wie kon tro --
li emi sji lot nych zwi¹z ków or ga ni cz nych (LZO) wy ni ka j¹ cych ze sk³a do wa nia pa li --
wa i je go dys try bu cji z ter mi na li do sta cji pa liw.

Py ta nie 7. Czy obe c ny mi n i s ter œro do wis ka po de jmu je dzia ³a nia w ce lu re ne -
go cja cji zo bo wi¹ zañ Pol ski wo bec Unii Eu ro pej skiej ze wzglê du na nie real noœæ
wy pe³ nie nia nie któ rych za pi sów trak ta tu w ochro nie œro do wis ka na przy k³ad
w kwe stii ochro ny po wie trza?

Re ne go cja cja zo bo wi¹ zañ wy ni ka j¹ cych z Trak ta tu Ak ce syj ne go nie wy da je siê
mo¿ li wa ze wzglê du na to, ¿e trak tat ten jest do ku men tem, któ ry zbie ra wy ni ki d³u go -
trwa ³ych ne go cja cji pro wa dzo nych po miê dzy Pol sk¹ ja ko kra jem kan dy du j¹ cym z je d -
nej stro ny, a pañ stwa mi cz³on kow ski mi Unii Eu ro pej skiej z dru giej stro ny.
Re ne go cja cja je go po sta no wieñ oz na cza ³a by ko nie cz noœæ pod jê cia ne go cja cji z dwu -
dzie sto ma sze œcio ma pañ stwa mi UE, usta le nia kom pro mi su, któ ry zo sta³ by za ak cep -
to wa ny ró w nie¿ przez Ko mi sjê Eu ro pej sk¹, a na stê p nie przy jê cie no wych wa run ków
na sze go cz³on ko stwa przez ka ¿ de z pañstw cz³on kow skich na wa run kach wy ni ka -
j¹ cych z ich pra wa kra jo we go.

W zwi¹z ku z tym, ¿e we d³ug ana liz i in wen ta ry za cji emi sji za la ta 2004–2006 nie
wy da je siê mo¿ li we osi¹g niê cie pu ³a pów po œre dnich dla emi sji SO2 i NOx za pi sa nych
w Trak ta cie Ak ce syj nym w od nie sie niu do dy rek ty wy 2001/80/WE (du ¿e obie k ty spa -
la nia), Rz¹d Rze czy po spo li tej Pol skiej pod j¹³ roz mowy z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ ma j¹ ce na 
ce lu uz go dnie nie naj lep sze go w wa run kach kra jo wych spo so bu re a li za cji tej dy rek ty wy 
i za pi sów trak ta tu. Po mi mo prze pro wa dze nia sze re gu ana liz wstêp nych i przy jê cia
w opar ciu o nie w lu tym 2007 r. kon cep cji tzw. „stan dar do we go ko mi na”, któ ra zo sta ³a
na stê p nie przed sta wio na Ko mi sji Eu ro pej skiej, nie zdo by to ak cep ta cji Ko mi sji dla te go 
roz wi¹ za nia, ma j¹ ce go po go dziæ wy ma ga nia za war te w dy rek ty wie i w trak ta cie. Ró w -
nie¿ ko lej na kon cep cja prze s³a na Ko mi sji Eu ro pej skiej w mar cu 2007 r. pod na zw¹
Kon cep cja re a li za cji wy ma gañ dy rek ty wy Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
nr 2001/80/WE w spra wie ogra ni cze nia emi sji niektó rych za nie czy sz czeñ do po wie -
trza z du ¿ych Ÿró de³ spa la nia spa la nia pa liw oraz po sta no wieñ za war tych w Trak ta cie
o Przy st¹ pie niu Rzecz ypo spo li tej Pol skiej do Unii Eu ro pej skiej nie da wa ³a pe³ nej gwa -
ran cji osi¹g niê cia ce lów, ja kie zo sta ³y wy zna czo ne dla Pol ski, tzn. pu ³a pów na la ta
2008, 2010 i 2012 dla dwu tlen ku siar ki i tlen ków azo tu, a tym bar dziej do dat ko wych
ce lów dla emi sji dwu tlen ku siar ki w la tach 2010 i 2012.

Po ko lej nych ana li zach re sort œro do wis ka zre zyg no wa³ z re a li za cji tej kon cep cji,
pla nu j¹c wpro wa dze nie w to miej sce roz wi¹ za nia po le ga j¹ ce go na wdro ¿e niu sy s te mu
han dlu up ra wnie nia mi do emi sji dwu tlen ku siar ki i tlen ków azo tu, któ ry jest bar dziej
efek ty wny pod wzglê dem go spo dar czym i œro do wis ko wym. Stwo rzy on wa run ki i mo¿ -
li wo œci op ty mal ne go za pro gra mo wa nia dzia ³añ mo der ni za cyj nych i in we sty cyj nych
w sek to rze ener ge ty cz nym, któ re po zwo l¹ osi¹g n¹æ zna cz ne re duk cje emi sji i zbli ¿yæ
siê do wy ty czo nych w trak ta cie ce lów. Sy s tem han dlu up ra wnie nia mi do emi sji dwu -
tlen ku siar ki i tlen ków azo tu bê dzie siê sk³a da³ z usta wy o sy s te mie bi lan so wa nia
emi sji tych za nie czy sz czeñ dla du ¿ych Ÿró de³ spa la nia, okreœ la j¹ cej spo sób roz li cza -
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nia obo wi¹z ku do trzy my wa nia pu ³a pów tych emi sji, a tak ¿e pa kie tu ak tów wy ko naw -
czych do tej usta wy. Pro jekt przed mio to wej usta wy jest obe c nie przed mio tem prac
Rz¹ du.

Py ta nie 8. W ja ki spo sób uspra wnio no wy ko rzy sta nie Ÿró de³ i me cha niz mów
fi nan so wa nia ochro ny œro do wis ka? Pro szê o kon kret ne przy k³a dy.

Je d nym z is tot nych Ÿró de³ fi nan so wa nia du ¿ych przed siêw ziêæ in we sty cyj nych s³u -
¿¹ cych ochro nie œro do wis ka s¹ fun du sze Unii Eu ro pej skiej. Za li cza siê do nich
w szcze gól no œci Fun dusz Spój no œci (okreœ la ny da lej ja ko FS), sta no wi¹ cy w czê œci kon -
ty nua cjê In stru men tu Przed ak ce syj ne go Po li ty ki Struk tu ral nej (ISPA). Pro jek ty FS za -
twier dza ne by ³y do do fi nan so wa nia w la tach 2000–2006, a za koñ cze nie wiê k szo œci
z nich pla no wa ne jest na la ta 2009 i 2010. Ko lej ne przed siêw ziê cia w dzie dzi nie ochro -
ny œro do wis ka, ko rzy sta j¹ ce z do fi nan so wa nia z fun du szy struk tu ral nych oraz Fun du -
szu Spój no œci UE w per spek ty wie fi nan so wej 2007–2013, za twier dza ne bê d¹ do
do fi nan so wa nia przede wszy s t kim w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Œro do wis ko.

Do naj po wa¿ niej szych wy zwañ dla in sty tu cji za an ga ¿o wa nych we wdra ¿a nie pro -
jek tów FS na le ¿a ³o w osta t nim ro ku za pe wnie nie do dat ko wych Ÿró de³ fi nan so wa nia dla 
pro jek tów, któ rych ko sz ty re a li za cji prze kro czy ³y za ³o ¿o ne bu d¿e ty. Pro b lem ten naj sil -
niej uja wni³ siê w la tach 2007–2008 i by³ spo wo do wa ny m.in. wzro stem cen na ryn ku
ro bót bu dow la nych, co pro wa dzi ³o do za wie ra nia kon trak tów na wy ¿ sze kwo ty ni¿ pier -
wot nie pla no wa no. •ród ³em do dat ko we go fi nan so wa nia pro jek tów jest w szcze gól no œci 
Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej, udzie la j¹ cy wspar cia
m.in. w ta kich for mach, jak pre fe ren cyj ne po ¿y cz ki czy do p³a ty do op ro cen to wa nia kre -
dy tów ban ko wych.

W 2008 ro ku uchwa lo na zo sta ³a no we li za cja usta wy – Pra wo ochro ny œro do wis ka
(usta wa z dnia 30 ma ja 2008 r.) oraz przy jê te no we roz po rz¹ dze nie Ra dy Mi ni strów
w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków prze zna cza nia wp³y wów po cho dz¹ cych z op ³at
w za kre sie re cyk lin gu po jaz dów wy co fa nych z eks ploa ta cji (roz po rz¹ dze nie z dnia
5 sier pnia 2008 r.), któ re da ³y pod sta wê do ela sty cz niej sze go i le piej do sto so wa ne go do
bie ¿¹ cych po trzeb go spo da ro wa nia przez NFOŒiGW œrod ka mi po cho dz¹ cy mi z op ³at
po bie ra nych na pod sta wie usta wy z dnia 20 sty cz nia 2005 r. o re cyk lin gu po jaz dów
wy co fa nych z eks ploa ta cji. Dziê ki te mu mo¿ li we sta ³o siê wy ko rzy sta nie tych œrod -
ków, a za ra zem uru cho mie nie do dat ko we go fi nan so wa nia dla do tkniê tych prze kro -
cze nia mi ko sz tów pro jek tów Fun du szu Spój no œci 2000–2006. Dzia ³a j¹c na wnio sek
Za rz¹ du Na ro do we go Fun du szu, Mi n i s ter Œro do wis ka wy ra zi³ w dniu 19 li s to pa da
2008 r. zgo dê na prze zna cze nie nie wy ko rzy sta nych do t¹d œrod ków po cho dz¹ cych
z ww. op ³at, do kwo ty 950.000.000 z³ (w po sta ci po ¿y czek, a wiêc w for mie zwro t nej),
na do fi nan so wa nie przed siêw ziêæ Fun du szu Spój no œci per spek ty wy fi nan so wej
2000–2006.

Do dnia 31 gru dnia 2008 r. Za rz¹d NFOŒiGW w ra mach „Pro gra mu po mo cy fi nan -
so wej dla pro jek tów z prze kro cze nia mi ko sz tów, re a li zo wa nych w ra mach Fun du szu
Spój no œci (ISPA/FS) – per spek ty wa fi nan so wa 2000–2006” pod j¹³ uchwa ³y o udzie le -
niu do fi nan so wa nia dla na stê pu j¹ cych wnios ko daw ców:

– PWIK Sta ra cho wi ce na kwo tê 57 534 000,00 z³,
– ZWiK Pa bia ni ce na kwo tê 13 000 000,00 z³,
– KSWiK Sp. z o.o. w Mys ³o wi cach na kwo tê 64 167 810,60 z³,
– MPWiK Sp. z o.o. w Pie ka rach Œl¹s kich na kwo tê 40 500 000,00 z³.
Na roz pa trze nie wnios ków o do fi nan so wa nie ocze ku j¹ ko lej ni be ne fi cjen ci.
Po wy ¿ sze dzia ³a nie umo¿ li wia za pe wnie nie do dat ko we go fi nan so wa nia kra jo we go

dla pro jek tów FS z prze kro cze nia mi ko sz tów re a li za cji, a tym sa mym umo¿ li wia ich za -
koñ cze nie i osi¹g nie cie za ³o ¿o nych efek tów eko lo gi cz nych oraz wy ko rzy sta nie œrod ków
Unii Eu ro pej skiej przy zna nych Pol sce na ich re a li za cjê.

Ja ko ko lej ne uspra wnie nie w za rz¹ dza niu Ÿród ³em fi nan so wa nia przed siêw ziêæ
z dzie dzi ny ochro ny œro do wis ka, ja kim jest Fun dusz Spój no œci, na le ¿y wy mie niæ po -
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myœ lne za koñ cze nie ne go cja cji z Ko mi sj¹ Eu ro pej sk¹ na te mat mo¿ li wo œci fi nan so wa -
nia okreœ lo nych pro jek tów FS prze wi dzia nych do re a li za cji w per spek ty wie 2000–2006
œrod ka mi fi nan so wy mi do stêp ny mi w ra mach per spek ty wy 2007–2013. Wp³y wa to po -
zy ty wnie na bez pie czeñ stwo fi nan so we dwóch du ¿ych pro jek tów:

– za o pa trze nie w wo dê i oczy sz cza nie œcie ków w War sza wie,
– zin te gro wa na go spo dar ka wodno-œciekowa w do rze czu Par sê ty.
Uspra wnie niem w za rz¹ dza niu Ÿród ³em fi nan so wa nia przed siêw ziêæ z dzie dzi ny

ochro ny œro do wis ka, ja kim jest Fun dusz Spój no œci, jest ró w nie¿ up ro sz cze nie w kwa li -
fi ko wa niu wy dat ków, po le ga j¹ ce na prze nie sie niu czê œci de cyz ji w tym za kre sie z Mi ni -
ster stwa Œro do wis ka na po ziom Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka
i Go spo dar ki Wo dnej. Zgo d nie z pe³ no moc ni ctwem udzie lo nym przez Sek to ro we go
Urzê dni ka Za twier dza j¹ ce go w MŒ, Pre zes NFOŒiGW zo sta³ upo wa¿ nio ny do pe³ nie nia
fun kcji Za stêp cy Sek to ro we go Urzê dni ka Za twier dza j¹ ce go w za kre sie do ko ny wa nia
kwa li fi ka cji wy dat ków po no szo nych w pro jek tach Fun du szu Spój no œci. Skra ca to czas
ob ie gu do ku men tów fi nan so wych oraz przy spie sza re a li zo wa nie p³at no œci.

Pod su mo wu j¹c za ga dnie nia zwi¹ za ne z Fun du szem Spój no œci per spek ty wy
2000–2006, na le ¿y stwier dziæ, ¿e w 2008 r. przy spie szo na zo sta ³a ab sor pcja œrod ków
UE – w sto sun ku do 2007 r. oraz lat po prze d nich – cze go do wo dem s¹ na stê pu j¹ ce
da ne:

– w 2008 r. z KE otrzy ma no w ra mach FS dla sek to ra œro do wis ko 528 124 000 eu ro,
co sta no wi ³o kwo tê wy ¿ sz¹ o 28% w po ró w na niu ze œrod ka mi po zy s ka ny mi
w 2007 r., któ re wy nios ³y 410 975 000 eu ro;

– na ra sta j¹ co do koñ ca 2008 r. po zy s ka no w ra mach FS dla sek to ra œro do wis ko 49%
unij ne go gran tu (kwo ta gran tu przy zna ne go Pol sce w ra mach sta rej per spek ty wy,
to 2 850 516 000 eu ro), pod czas gdy do koñ ca 2007 r. by ³o to 30% gran tu; przy rost
o 19 pun któw pro cen to wych w ci¹ gu ro ku by³ naj wy ¿ szy w ca ³ym okre sie re a li za cji
pro jek tów FS;

– w 2008 r. prze ka za no na ra chun ki be ne fi cjen tów kwo tê 688 193 000 eu ro, któ ra
by ³a pra wie dwu kro t nie wy ¿ sza od prze ka za nej w 2007 r., wy no sz¹ cej wów czas
348 541 000 eu ro;

– w 2008 r. be ne fi cjen ci otrzy ma li kwo tê po ró wny wal n¹ z kwo t¹ prze ka za n¹ w ca ³ym
po prze d nim okre sie re a li za cji, któ ra w la tach od 2000 r. do 2007 r. wy nios ³a
695 253 000 eu ro czy li 24% gran tu unij ne go.

– 2008 r. by³ ro kiem, w któ rym na bie ¿¹ co prze ka za no be ne fi cjen tom wiê k szoœæ po --
zy s ka nych œrod ków unij nych, czy li ogó ³em oko ³o 49% gran tu.

Dal sze efek ty wne wy ko rzy sta nie œrod ków unij nych bê dzie za le ¿a ³o od uzy s ka nia
efek tu eko lo gi cz ne go zrea li zo wa nych pro jek tów oraz spra w ne go pro ce su wy stê po wa -
nia o p³at no œci koñ co we do KE.

Op rócz Fun du szu Spój no œci, Mi ni ster stwo Œro do wis ka jest In sty tu cj¹ Po œre dni -
cz¹ c¹ dla Me cha niz mu Fi nan so we go Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go, Nor wes -
kie go Me cha niz mu Fi nan so we go dla prio ry te tów œro do wis ko wych.

Naj wa¿ niej szym uspra wnie niem do ty cz¹ cym wy ko rzy sta nia œrod ków w ra mach po -
wy ¿ szych me cha niz mów fi nan so wych by ³o wdro ¿e nie pro ce du ry „Sy s te mu prze p³y wów 
fi nan so wych”. W ce lu przy spie sze nia uzy s ka nia do fi nan so wa nia przez be ne fi cjen tów
œrod ki na do fi nan so wa nie pro jek tów œro do wis ko wych s¹ za gwa ran to wa ne w bu d¿e -
cie Mi ni ster stwa Œro do wis ka oraz prze ka zy wa ne be ne fi cjen tom na pod sta wie umów
do ta cji po miê dzy Mi ni ster stwem Œro do wis ka a NFO ŒiGW ja ko In sty tu cj¹ Wspo ma ga -
j¹ c¹.

To up ro sz cze nie pro ce du ry po zwo li ³o na skró ce nie cza su ocze ki wa nia przez be ne fi -
cjen tów na re fun da cjê œrod ków prze wi dzia nych przez pañstwa-darczyñców, z oko ³o
5 mie siê cy do 1 mie si¹ ca, o ile wnio sek o p³at noœæ wraz z do ku men ta mi przy go to wa -
ne zo sta ³y zgo d nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi w tym za kre sie wy ty cz ny mi. W ra mach wcze œ -
niej obo wi¹ zu j¹ cych pro ce dur, wnios ki o p³at no œci roz pa try wa ne by ³y przez Biu ro
Me cha niz mów Fi nan so wych w Bruk se li i tam ¿e po de jmo wa ne by ³y de cyz je o re fun -
da cji z œrod ków bu d¿e to wych pañstw-darczyñców bez po œre dnio na kon ta be ne fi -
cjen tów.
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W 2008 ro ku Za rz¹d NFOŒiGW przy st¹ pi³ do grun to wej prze bu do wy za sad i kry te -
riów udzie la nia do fi nan so wa nia tak, aby po de jmo wa ne de cyz je o udzie le niu do fi nan so -
wa nia by ³y prze jrzy ste, a przy wy bo rze przed siêw ziêæ uzy s ku j¹ cych po moc –
prio ry te tem by ³a efek ty wnoœæ eko lo gi cz na i eko no mi cz na.

Wy ¿ ej wy mie nio ne do ku men ty da ³y pod sta wê do op ra co wa nia no wych pro gra mów
prio ry te to wych dla po szcze gól nych dzie dzin ochro ny œro do wis ka, za wie ra j¹ cych wszel -
kie nie zbê d ne in for ma cje dla po ten cjal nych be ne fi cjen tów, do ty cz¹ ce miê dzy in ny mi
kry te riów wy bo ru i se lek cji przed siêw ziêæ oraz wy so ko œci bu d¿e tu.

Pro gra my te do k³a dnie pre cy zu j¹ m.in. szcze gó ³o we kry te ria wy bo ru przed siêw ziêæ
oraz pro mu j¹ o sz czê dne go spo da ro wa nie œrod ka mi pub li cz ny mi, wy ra ¿a j¹ ce siê w uzy -
s ka niu mo¿ li wie du ¿e go efek tu eko lo gi cz ne go za mo¿ li wie nis k¹ ce nê przy za sto so wa -
niu me to dy ob li cza nia dy na mi cz ne go ko sz tu je dno stko we go (DGC – dy na mi cz ny koszt
je dno stko wy po ka zu je, ja ki jest te chni cz ny koszt uzy s ka nia je dno stki efek tu eko lo gi cz -
ne go; koszt ten jest wy ra ¿o ny w z³o tów kach na je dno stkê efek tu eko lo gi cz ne go; im ni¿ -
sza jest war toœæ wskaŸ ni ka, tym przed siêw ziê cie jest bar dziej efek ty wne). Roz sze rzo no
tak ¿e iloœæ dzie dzin, w któ rych wy bór przed siêw ziêæ do do fi nan so wa nia bê dzie od by wa³ 
siê na za sa dzie kon kur su.

Ma te ria³ ten jest do stêp ny dla wszy s t kich po ten cjal nych be ne fi cjen tów na stro nach 
in ter ne to wych Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej
www.nfo sigw.gov.pl.

Je dno czeœ nie in for mu jê, i¿ trwa j¹ pra ce zmie rza j¹ ce do wy da nia roz po rz¹ dze nia
do sto so wu j¹ ce go mo¿ li woœæ do fi nan so wa nia pro jek tów zwi¹ za nych z ba da nia mi œro -
do wis ka do prze pi sów unij nych w za kre sie po mo cy pub li cz nej.

W ce lu umo¿ li wie nia mak sy mal ne go, ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia ener gii ze Ÿró de³
od na wial nych, Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Œro do wis ka i Go spo dar ki Wo dnej przy go -
to wa³ pro gra my prio ry te to we, któ re sta no wiæ bê d¹ pod sta wê do po zy s ki wa nia œrod ków 
na roz wój tych dzia ³añ, tj.:

– „Przed siêw ziê cia w za kre sie prac ba daw czych dla roz poz na nia za so bów wód za li --
cza nych do ko pa lin”,

– „Pro gram dla przed siêw ziêæ w za kre sie od na wial nych Ÿró de³ ener gii i obie k tów wy --
so ko spra wnej ko ge ne ra cji”.

W 2008 ro ku za twier dzo no li sty ran kin go we dla przed siêw ziêæ z za kre su ter mo mo -
der ni za cji i OZE. Ze wzglê du na bar dzo du ¿e za in te re so wa nie te go ty pu in we sty cja mi,
przy jê to w NFOŒiGW sy s te mo we po de jœcie. Wszy s t kim wnios ko daw com za pro po no wa -
no wspó³ fi nan so wa nie w tym sa mym wy mia rze pro cen to wym. W su mie za twier dzo no
do do fi nan so wa nia po nad 100 in we sty cji, g³ó wnie zwi¹ za nych z ener ge ty k¹ od na wial -
n¹.

Od po cz¹t ku 2009 r. obo wi¹ zu je no wy pro gram fi nan so wa nia przed siêw ziêæ w za -
kre sie OZE i wy so ko spra wnej ko ge ne ra cji – czêœæ I (in we sty cje o na k³a dach po wy ¿ ej
10 mln z³). W chwi li obe c nej trwa j¹ pra ce nad czê œci¹ II pro gra mu fi nan so wa nia przed -
siêw ziêæ w za kre sie OZE i wy so ko spra wnej ko ge ne ra cji we wspó³ pra cy z wo je wó dz ki mi
fun du sza mi ochro ny œro do wis ka i go spo dar ki wo dnej dla in we sty cji o na k³a dach od
1 mln z³ do 10 mln z³. Pla no wa ne jest stwo rze nie czê œci III pro gra mu fi nan so wa nia
przed siêw ziêæ w za kre sie OZE i wy so ko spra wnej ko ge ne ra cji (in we sty cje o na k³a dach
do 1 mln z³) we wspó³ pra cy z ban ka mi.

Pro gram prio ry te towy opie ra siê na po ¿y czce d³u go ter mi no wej udzie la nej do 15 lat
z mo¿ li wo œci¹ umo rze nia. Po przez udzie le nie po ¿y cz ki do 75% ko sz tów kwa li fi ko wa -
nych NFOŒiGW u³at wia in we sto rom zbi lan so wa nie fi nan so wa nia. Sze œcio pro cen to wa,
sta ³a sto pa op ro cen to wa nia (nie bê d¹c po wi¹ za n¹ ze sto p¹ re fe ren cyj n¹) ma za za da nie 
ubez pie cze nie in we sto rów od ry zy ka zwi¹ za ne go z nie sta bil no œci¹ ryn ku fi nan so we go
i dal sze go wzro stu sto py re fe ren cyj nej.

Umo rze nie, zgo d nie z teo ri¹ eko no mii, jest uza le¿ nio ne od ren to wno œci in we sty cji.
Me cha nizm ten ma za gwa ran to waæ go spo dar ne wy ko rzy sta nie ogra ni czo nych œrod ków 
pub li cz nych. Dla te go na in we sty cje ren to wne nie bê dzie udzie la ne umo rze nie. Umo -
rze nie bê dzie kie ro wa ne wy ³¹ cz nie na te in we sty cje, gdzie nie ma mo¿ li wo œci zbi lan so -
wa nia fi nan so wa nia bez sil ne go kom po nen tu do ta cyj ne go (w tym przy pad ku
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umo rze nia) i któ re s¹ wa¿ ne z pun ktu wi dze nia ochro ny œro do wis ka. W ta kich sy tua -
cjach mo¿ li we jest umo rze nie na wet do 50% po ¿y cz ki. Kon struk cja po ¿y cz ki z umo rze -
niem da je lep sz¹ kon tro lê nad in we sty cj¹ jak ró w nie¿ sta no wi sil ny bo dziec dla
be ne fi cjen ta do ter mi no we go osi¹g niê cia efek tu rze czo we go i eko lo gi cz ne go.

Po ¿y cz ki bê d¹ alo ko wa ne wy ³¹ cz nie w try bie kon kur so wym, co po zwo li na wy ³o nie -
nie naj le piej przy go to wa nych i naj bar dziej efek ty wnych pro jek tów. Wnios ki zo sta n¹
pod da ne rze tel nej i g³ê bo kiej ana li zie. Do do fi nan so wa nia zo sta n¹ za kwa li fi ko wa ne in -
we sty cje zgo d nie z li st¹ ran kin go w¹, do wy czer pa nia œrod ków (alo ka cji) prze zna czo -
nych w ra mach da ne go kon kur su na da n¹ kla sê in we sty cji. Na ro do wy Fun dusz
ak tu al nie pra cu je nad op ra co wa niem do ku men tów kon kur so wych. Pla no wa ny ter min
og ³o sze nia o na bo rze wnios ków to pier wsza de ka da mar ca bie ¿¹ ce go ro ku.

NFO ŒiGW w osta t nich la tach zor ga ni zo wa³ sze reg szko leñ, war szta tów i kon fe ren -
cji zwi¹ za nych z tym te ma tem uj mu j¹c za ga dnie nia za ró wno me ry to ry cz ne, jak i fi nan -
so we. Przed sta wi cie le NFO ŒiGW bra li ró w nie¿ udzia³ w li cz nych kon fe ren cjach na
te re nie ca ³e go kra ju i za gra ni c¹.

W ce lu przy spie sze nia ab sor pcji œrod ków prze zna czo nych na re a li za cjê pro jek tów
fi nan so wa nych ze œrod ków UE Mi ni ster stwo Œro do wis ka up ro œci ³o pro ce du rê wy p³a ty
za li cz ki, któ r¹ bê dzie mo¿ na uzy s kaæ nie zw³o cz nie po pod pi sa niu umo wy o do fi nan so -
wa nie, po nad to zmia nie uleg ³y ró w nie¿ (z ko rzy œci¹ dla be nefi cjen tów) za sa dy oce ny
w opar ciu o kry te ria me ry to ry cz ne I stop nia, dziê ki cze mu zde cy do wa nie wiê k sza li cz ba
pro jek tów zy s ka ³a szan sê na re a li za cjê. Na le ¿y ró w nie¿ uz naæ, i¿ przy jê ty obe c nie sy s -
tem oce ny wnios ków jest zde cy do wa nie efek ty wniej szy ani ¿e li ten, któ ry obo wi¹ zy wa³
w ra mach po prze d niej per spek ty wy fi nan so wej (kie dy to na de cyz je Ko mi sji Eu ro pej -
skiej w nie któ rych przy pad kach stro na pol ska ocze ki wa ³a po nad rok). Pro ces oce ny
wnios ków ogra ni czo ny zo sta³ do ab so lut ne go mi n i mum wy ni ka j¹ ce go z kry te riów oce -
ny wnios ków, przy je dno czes nym zin ten sy fi ko wa niu na bo ru wnios ków (któ re og ³a sza -
ne s¹ zgo d nie z przy jê ty mi za ³o ¿e nia mi, tj. co kwar ta³). No wy sy s tem w zna cz nym
stop niu przy œpie szy³ pro ces pod pi sy wa nia umów o do fi nan so wa nie. Ja ko pier wsze
umo wy w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Œro do wis ko pod pi sa ne zo -
sta ³y w³a œ nie umowy o do fi nan so wa nie w sek to rze œro do wis ka. Suk ce sy wnie wy da wa -
ne s¹ ró w nie¿ przez MŒ po twier dze nia w sprawie przy zna nia do fi nan so wa nia w ra mach 
Fun du szu Spój no œci.

Py ta nie 9. W ja ki spo sób w osta t nim ro ku po de jmo wa no dzia ³a nia na rzecz
zwiê k sze nia pro duk cji ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych, sko ro pod leg ³e Pa nu in sty -
tu cje nie po ma ga³y w roz wo ju tych Ÿró de³? NFOŒiGW nie wspo ma ga³ na przy k³ad
prac przy od wier ta ch geo ter mal nych w To ru niu.

Je ¿e li cho dzi o dzia ³a nia na rzecz zwiê k sze nia pro duk cji ener gii od na wial nej, to na -
le ¿y tu taj wska zaæ na obo wi¹ zu j¹ cy od po cz¹t ku 2009 r. no wy pro gram fi nan so wa nia
przed siêw ziê cia w za kre sie OZE i wy so ko spra wnej ko ge ne ra cji – czêœæ I, o któ rym sze -
rzej wspo mnia no w od po wie dzi na po prze d nie py ta nie.

W wy ni ku ze sz³o ro cz nych de cyz ji na in we sty cje zwi¹ za ne wy ³¹ cz nie z od na wial nymi
Ÿród ³a mi ener gii, ze œrod ków, któ ry mi dys po nu je NFO ŒiGW, alo ko wa no na naj bli¿ sze
la ta ok 220 mln z³ w for mie do ta cji i ok. 100 mln z³ w for mie po ¿y cz ki. Z ko lei na in we -
sty cje do ty cz¹ ce ter mo mo der ni za cji, w ra mach któ rych czê sto re a li zo wa na jest bu do -
wa Ÿró de³ ener gii od na wial nej alo ko wa no na naj bli¿ sze la ta ok. 105 mln z³ w for mie
do ta cji i ok. 50 mln z³ w for mie po ¿y cz ki.

Py ta nie 10. Jak ak tu al nie wy gl¹ da spra wa Stra te gii Go spo dar ki Wo dnej ze
szcze gól nym uw zglê dnie niem ochro ny przed po wo dzi¹ i prze ciw dzia ³a nia skut -
kom su szy?

Ak tu al nie przy go to wy wa ny jest przez re sort œro do wis ka pro jekt Na ro do wej Stra te gii
Go spo da ro wa nia Wo da mi 2030 (z uw zglê dnie niem eta pu 2015). W ra mach pro ce du ry
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stra te gi cz nej oce ny od dzia ³y wa nia na œro do wis ko op ra co wa no Pro gno zê od dzia ³y wa nia 
na œro do wis ko przed mio to we go pro jek tu. Za pi sy Pro gno zy wska za ³y na po trze bê we ry -
fi ka cji do ku men tu. Ko nie cz ne za tem by ³o po pra wie nie go, co wy ma ga ³o prze a na li zo wa -
nia i prze dys ku to wa nia pro ble mu. Obe c nie trwa j¹ pra ce nad op ra co wa niem ofi cjal nej
wer s ji pro jek tu Stra te gii, któ ra zo sta nie prze ka za na do kon sul ta cji spo ³e cz nych.

MI NI STER ŒRO DO WIS KA
Ma ciej No wic ki
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Oœ wiad cze nie se na to ra Woj cie cha Skur kie wi cza

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

W gru dniu 2008 r. Mi ni ster stwo Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji
pod jê ³o de cyz jê o od mo wie prze pro wa dze nia zbiór ki pub li cz nej na fi nan so -
wa nie wier ceñ geo ter mal nych w To ru niu. Ko mi tet po wo ³a ny do prze pro wa -
dze nia zbiór ki pub li cz nej dla sfi nan so wa nia pra cy ba daw czej po le ga j¹ cej na
re a li za cji ot wo ru ba daw cze go dla po szu ki wa nia i roz poz na wa nia z³o ¿a wód
geo ter mal nych na te re nie mia sta To ruñ po in for mo wa³ w ko mu ni ka cie o za is t -
nia ³ej sy tua cji. Czy ta my w nim miê dzy in ny mi: „Z przy kro œci¹ stwier dza my,
¿e je sz cze raz w ¿y ciu spo ³e cz nym na sze go kra ju nad ra cja mi pra w ny mi i do -
b rem spo ³e cz nym wziê ³y gó rê ra cje po li ty cz ne. Tyl ko tak mo ¿e my ode braæ tê
de cyz jê, któ r¹ za skar ¿y my ja ko ra ¿¹ co szkod li w¹ spo ³e cz nie”.

Mi ni ster stwo zde cy do wa ³o, ¿e ko mi tet nie mo ¿e og ³o siæ zbiór ki pub li cz nej, 
by sfi nan so waæ ba da nia i od wier ty geo ter mal ne w To ru niu. Oka zu je siê, ¿e
pro fe sjo nal nie przy go to wa ny wnio sek o wy ra ¿e nie zgo dy na to spo ³e cz ne
przed siêw ziê cie, z³o ¿o ny w Mi ni ster stwie Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra -
cji we wrzeœ niu 2008 r., roz pa try wa ny by³ doœæ d³u go i w koñ cu wy da no de -
cyz jê, ¿e cel, na któ ry mia ³y byæ ze brane pie ni¹ dze, nie jest wart po par cia
z pun ktu wi dze nia in te re su spo ³e cz ne go.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym zwra cam siê z pro œb¹ o udzie le nie od po wie dzi
na na stê pu j¹ ce py ta nia.

1. Jak Pan Mi n i s ter ro zu mie po jê cie „in te res spo ³e cz ny” w kon tek œ cie od -
mo wy prze pro wa dze nia wy mie nio nej zbiór ki pub li cz nej?

2. Pro szê o wska za nie, ja kie s¹ in ne mo¿ li wo œci spe³ nie nia wo li czê œci
spo ³e czeñ stwa, któ ra prag nie we sprzeæ przed mio to w¹ ini cja ty wê z w³a s nych 
œrod ków i ma pra wo de cy do waæ su we ren nie o tym, na co prze zna cza swo je
pie ni¹ dze.

3. Dla cze go tak d³u go pro wa dzo no po stê po wa nie ad mi ni stra cyj ne
w przed mio to wej spra wie, sko ro k.p.a. prze wi du je ter min trzy dzie sto dnio wy
na za ³at wie nie spra wy?

4. Dla cze go w przed mio to wym przy pad ku od mo wna od po wiedŸ by ³a
przy go to wy wa na tak d³u go?

5. Ile po do b nych wnios ków zo sta ³o z³o ¿o nych przez in ne fun da cje i in sty -
tu cje, ja ki by³ okres ich roz pa try wa nia i ile by ³o de cyz ji od mo wnych?

6. Pro szê o do k³a dne okreœ le nie po wo dów tak wro gie go po de jœcia MSWiA 
do przy ta cza nej ini cja ty wy.

7. W ja kim de par ta men cie MSWiA zo sta ³a przy go to wa na de cyz ja i kto per -
so nal nie by³ od po wie dzial ny za pro wa dze nie spra wy na po zio mie wi ce mi ni -
stra, dy rek to ra de par ta men tu i urzê dni ków ni¿ sze go szczeb la?

8. Czy przed mio to wa de cyz ja nie zo sta ³a wy da na z na ru sze niem za sa dy
ró wno œci oby wa te li wo bec pra wa, z po krzyw dze niem ko mi te tu oraz ce lu, dla
któ re go ko mi tet pod j¹³ swe dzia ³a nia?

Woj ciech Skur kie wicz
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Od po wiedŸ

War sza wa, 13 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 11 lu te go 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-1350/09) 

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na Woj cie cha Skur kie wi cza 
pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 ro ku w spra wie de cyz ji o od -
mo wie prze pro wa dze nia zbiór ki pub li cz nej na fi nan so wa nie wier ceñ geo ter mal nych
w To ru niu, up rzej mie przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Kwe stiê zwi¹ za n¹ z wy da wa niem po zwo leñ na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej
re gu lu j¹ prze pi sy usta wy z dnia 15 mar ca 1933 ro ku o zbiór kach pub li cz nych (Dz. U.
Nr 22, poz. 162 z póŸn. zm.) oraz roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad -
mi ni stra cji z dnia 6 li s to pa da 2003 ro ku w spra wie spo so bów prze pro wa dza nia zbió -
rek pub li cz nych oraz za kre su kon tro li nad ty mi zbiór ka mi (Dz. U. Nr 199, poz. 1947
z póŸn. zm.).

Sto so wnie do art. 1 usta wy o zbiór kach pub li cz nych, po zwo le nia na or ga ni za cjê
zbiór ki pub li cz nej udzie la siê na re a li za cjê „z gó ry okreœ lo ne go ce lu”, zgo d ne go ze sta -
tu tem or ga ni za cji b¹dŸ ak tem or ga ni za cyj nym ko mi te tu, mo¿ li we go do zrea li zo wa nia
w trak cie trwa nia zbiór ki pub li cz nej lub bez po œre dnio po jej za koñ cze niu.

Z uwa gi na prze pi sy usta wy o zbiór kach pub li cz nych, po stê po wa nie w spra wie
udzie le nia po zwo le nia zmie rza w szcze gól no œci do usta le nia, czy cel pla no wa nej zbiór ki 
pub li cz nej spe³ nia wy mo gi okreœ lo ne w art. 3 przed mio to wej usta wy, tj. czy ze sta no -
wis ka in te re su pub li cz ne go jest to cel go d ny po par cia. Do daæ na le ¿y, ¿e za ta kie ce le
uwa ¿a siê ce le o cha rak te rze re li gij nym, pañ stwo wym, oœ wia to wym, zdro wot nym,
kulturalno-spo³ecznym i spo³eczno-opie kuñ czym.

Za zna czyæ na le ¿y tak ¿e, i¿ sto so wnie do wy k³a dni obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów pra -
wa, opar tej na orze cz ni ctwie s¹ dów, na tle prze pi sów o zbiór kach w spra wie do ty cz¹ cej
po zwo le nia na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej in te res spo ³e cz ny po le ga na stwo -
rze niu pe w no œci ka ¿ de mu ano ni mo we mu ad re sa to wi, i¿ je go œrod ki prze ka za ne na
wska za ny cel is tot nie na ten cel zo sta n¹ zu ¿y t ko wa ne, jak ró w nie¿ na wia ry go dno œci
osób prze pro wa dza j¹ cych zbiór ki o cha rak te rze pub li cz nym – ja ko przy k³ad wska zaæ
mo¿ na wy rok Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 26 mar ca
2004 ro ku (sygn. II SA 3657/03) oraz z dnia 23 wrzeœ nia 2005 ro ku (sygn. IV SA/Wa
671/05). St¹d po stê po wa nie w spra wie udzie le nia po zwo le nia na prze pro wa dze nie
zbiór ki pub li cz nej nie ogra ni cza siê do czyn no œci for mal nych, po le ga j¹ cych na we ry fi ka cji
kom plet no œci z³o ¿o ne go wnios ku, ale ró w nie¿ na szcze gó ³o wej ana li zie pro jek to wa nych
dzia ³añ pod k¹ tem zba da nia, czy wnios ko daw ca da je rê ko jmiê pra wid ³o wej or ga ni za cji, 
prze pro wa dze nia i roz li cze nia œrod ków po cho dz¹ cych z ofiar no œci pub li cz nej.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze, jak ró w nie¿ przy to czo n¹ wy k³a dniê po jê cia in te re su
spo ³e cz ne go w kon tek œ cie prze pi sów o zbiór kach pub li cz nych za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿
wnio sek Ko mi te tu do prze pro wa dze nia zbiór ki pub li cz nej dla sfi nan so wa nia ot wo ru
geo ter mal ne go To ruñ TG-1 z sie dzi b¹ w To ru niu nie za wie ra³ wszy s t kich ele men tów
nie zbê d nych do je go roz poz na nia, za tem zwró co no siê do stro ny z pro œb¹ o je go uzu -
pe³ nie nie.

W wy ni ku dwu kro t nej wy mia ny ko re spon den cji do ty cz¹ cej uzu pe³ nie nia wnios ku,
Stro na po in for mo wa ³a o pod trzy ma niu je go tre œci w pier wot nym kszta³ cie (osta tnie
pis mo Ko mi te tu w spra wie wp³y nê ³o dnia 13 li s to pa da 2008 ro ku). Wska zaæ na le ¿y, i¿
w¹t pli wo œci or ga nu do ty czy ³y na stê pu j¹ cych fak tów:

– ze brane pod czas zbiór ki pub li cz nej œrod ki zo sta ³y by prze zna czo ne na pro wa dze nie 
przez przed siê bior cê – Fun da cjê Lux Ve ri ta tis z sie dzi b¹ w War sza wie dzia ³al no œci
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go spo dar czej. Tak okreœ lo ny cel zbiór ki nie móg³ byæ za ak cep to wa ny ja ko go d ny
po par cia ze sta no wis ka in te re su pub li cz ne go w kon tek œ cie prze pi sów art. 3 usta wy 
o zbiór kach pub li cz nych,

– zbiór ka pub li cz na mia ³a by zo staæ prze pro wa dzo na w ce lu zgro ma dze nia fun du szy
na rzecz pod mio tu trze cie go, tj. Fun da cji Lux Ve ri ta tis, co pod a je w w¹t pli woœæ
spo sób roz li cze nia ak cji oraz mo¿ li woœæ kon tro li ze branych i wy dat ko wa nych bez --
po œre dnio na cel zbiór ki œrod ków,

– wska za no na kil ka al ter na ty wnych ce lów zbiór ki pub li cz nej, wy mie nia j¹c re a li za --
cjê prac ba daw czych po le ga j¹ cych na wy ko na niu ot wo ru dla po szu ki wa nia i roz --
poz na nia z³o ¿a wód ter mal nych na te re nie mia sta To ruñ oraz ewen tual n¹ re a li za --
cjê ce lów od mien nych – bu do wê Œwi¹ ty ni Vo tum Wdziê cz no œci za Ja na Paw ³a II lub 
in ne ce le re li gij ne Fun da cji Lux Ve ri ta tis,

– wy ka za ny we wnios ku koszt ob s³u gi finansowo-ksiêgowej oraz spo rz¹ dze nia spra --
wo zda nia ja ko koszt zbiór ki pub li cz nej jest sprze cz ny z pra wem.

Wo bec nie u zu pe³ nie nia wnios ku w wy ma ga nym za kre sie, ko nie cz ne by ³o pod jê cie
dal szych czyn no œci w kie run ku wy jaœ nie nia i spre cy zo wa nia ce lu, ko sz tów i spo so bu
roz li cze nia zbiór ki pub li cz nej. W zwi¹z ku z trwa j¹ cym po stê po wa niem wy jaœ nia j¹ cym,
w dniu 21 li s to pa da 2008 ro ku wy da no po sta no wie nie o nie za ³at wie niu spra wy w ter -
mi nie okreœ lo nym w art. 35 § 3 Ko dek su po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go i wy zna czo -
no no wy ter min jej za ³at wie nia, tj. do dnia 20 gru dnia 2008 ro ku. De cyz jê osta te cz n¹
wy da no w dniu 19 gru dnia 2008 ro ku.

W uza sa dnie niu de cyz ji koñ cz¹ cej po stê po wa nie za u wa ¿o no, i¿ ze brane pod czas
zbiór ki pub li cz nej œrod ki mia ³y zo staæ prze zna czo ne de fa cto na pro wa dze nie przez
przed siê bior cê – Fun da cjê Lux Ve ri ta tis z sie dzi b¹ w War sza wie dzia ³al no œci go spo dar -
czej.

Prag nê za u wa ¿yæ, i¿ pra ce ba daw cze, któ rych fi nan so wa nie by ³o przed mio tem
wnios ku o udzie le nie po zwo le nia na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej, od by wa j¹ siê
w ra mach dzia ³al no œci go spo dar czej, na pod sta wie kon ce sji ze zwa la j¹ cej na te go ro -
dza ju dzia ³al noœæ Fun da cji Lux Ve ri ta tis. Po wy ¿ sze wska zu je je dno zna cz nie, i¿ re a li za -
cja prac ba daw czych jest pro ce sem go spo dar czym, po prze dzo nym pro jek tem
in we sty cyj nym, obe jmu j¹ cym ró w nie¿ Ÿród ³a fi nan so wa nia przed siêw ziê cia oraz uzy s -
ka niem przez przed siê bior cê kon ce sji na wy ró¿ nio ny za kres dzia ³al no œci go spo dar czej.
Udzie le nie po zwo le nia na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej z prze zna cze niem ze -
branych œrod ków na fi nan so wa nie in we sty cji go spo dar czej jest sprze cz ne z art. 3 usta -
wy o zbiór kach pub li cz nych. Zgo d nie z ww. prze pi sem ko rzy sta nie z ofiar no œci
pub li cz nej za re zer wo wa ne zo sta ³o przede wszy s t kim na re a li za cjê ce lów o cha rak te rze
oœ wia to wym, zdro wot nym, kulturalno-spo³ecznym i spo³eczno-opiekuñczym oraz re li -
gij nym i pañ stwo wym. Mi mo, ¿e pra ce ma j¹ cha rak ter ba daw czo-na u ko wy, ich re a li za -
cja jest przed siêw ziê ciem go spo dar czym.

Po nad to, up rzej mie in for mu jê, i¿ dnia 14 sty cz nia 2009 ro ku do Mi ni ster stwa
Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji wp³y n¹³ wnio sek Ko mi te tu do prze pro wa dze nia
zbiór ki pub li cz nej dla sfi nan so wa nia ot wo ru geo ter mal ne go To ruñ TG-1 o po no w ne
roz pa trze nie spra wy za koñ czo nej de cyz j¹ Mi ni stra Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra -
cji Nr 173/2008 z dnia 19 gru dnia 2008 ro ku w przed mio cie od mo wy udzie le nia po -
zwo le nia na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej.

W uza sa dnie niu przed mio to we go wnios ku za rzu co no or ga no wi na ru sze nie prze pi -
sów po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go oraz prze pi sów pra wa ma te rial ne go, uz na j¹c i¿
wy da na de cyz ja jest bez pra w na. Wska za no m.in., i¿ cel zbiór ki pub li cz nej jest nie w¹t -
pli wie ze wszech miar go d ny po par cia z pun ktu wi dze nia in te re su pub li cz ne go ze
wzglê du na ko rzy œci eko lo gi cz ne i mo¿ li woœæ re duk cji emi sji ga zów ciep lar nia nych, do
cze go Pol ska jest zo bo wi¹ za na na mo cy tzw. pa kie tu kli ma ty cz ne go UE, na to miast ko -
nie cz noœæ po zy s ka nia fun du szy w dro dze zbiór ki pub li cz nej wy ni ka z bra ku wspar cia
pro jek tu ze stro ny pañ stwa. Za u wa ¿o no po nad to, i¿ re a li za cja prac przez wia ry go dne -
go przed siê bior cê na pod sta wie kon ce sji Mi ni stra Œro do wis ka jest gwa ran cj¹ pra wid ³o -
wej re a li za cji przed siêw ziê cia, a po zy s ki wa nie œrod ków na ra chu nek ban ko wy
za pe wnia prze jrzy stoœæ prze p³y wów fi nan so wych. Zda niem wnios ko daw cy, wy da nie
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de cyz ji od mo wnej na ru szy ³o te¿ za sa dy wol no œci i ró wno œci oby wa te li wo bec pra wa
z uwa gi na udzie la nie po zwo leñ na or ga ni za cjê zbió rek pub li cz nych in nym pod mio tom.

Po po no w nym roz pa trze niu spra wy – sto so wnie do wnios ku stro ny – w dniu 13 lu -
te go 2009 ro ku zo sta ³a wy da na de cyz ja Nr 17/2009 utrzy mu j¹ ca w mo cy za skar ¿o n¹
de cyz jê Nr 173/2008 z dnia 19 gru dnia 2008 ro ku. De cyz ja ta jest osta te cz na w ad mi -
ni stra cyj nym to ku in stan cji.

Na le ¿y za zna czyæ, i¿ de cyz ja w przed mio cie od mo wy udzie le nia Ko mi te to wi do prze -
pro wa dze nia zbiór ki pub li cz nej dla sfi nan so wa nia ot wo ru geo ter mal ne go To ruñ TG-1
po zwo le nia na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej, nie jest ró wno zna cz na z po zba wie -
niem mo¿ li wo œci wspie ra nia in we sty cji przez spo ³e czeñ stwo.

Fun da cja Lux Ve ri ta tis, ja ko or ga ni za cja po sia da j¹ ca oso bo woœæ pra w n¹, pro wa -
dz¹ ca dzia ³al noœæ sta tu to w¹ o zde fi nio wa nym cha rak te rze, ma bo wiem pra wo do upo -
wsze chnia nia ce lów swo je go dzia ³a nia oraz po zy s ki wa nia fun du szy na re a li za cjê ce lów
sta tu to wych w spo sób okreœ lo ny sta tu tem oraz prze pi sa mi pra wa, w tym przy jmo wa -
nia da ro wizn w ro zu mie niu prze pi sów Ko dek su cy wil ne go.

Pod kreœ le nia wy ma ga, i¿ po stê po wa nia w spra wach o udzie le nie po zwo le nia na
prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej pro wa dzo ne s¹ zgo d nie z za sa da mi i ter mi na mi
wy ni ka j¹ cy mi z usta wy – Ko deks po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.

Sto so wnie do art. 28 Ko deks po stê po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, pra wid ³o wo oce nio -
no le gi ty ma cjê Ko mi te tu do wy stê po wa nia w spra wie. Ca ³y ma te ria³ do wo do wy zo sta³
ze brany i roz pa trzo ny w spo sób wy czer pu j¹ cy na pod sta wie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sów 
pra wa z za kre su zbió rek pub li cz nych, z uw zglê dnie niem wy pra co wa nej li nii orze cz ni -
czej Na czel ne go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go i Wo je wó dz kie go S¹ du Ad mi ni stra cyj ne go
w War sza wie (vi de: art. 77 i art. 80 Kpa). Wy da j¹c de cyz jê ma j¹ c¹ cha rak ter uz na nia
ad mi ni stra cyj ne go or gan nie prze kro czy³ gra nic te go uz na nia.

Od no sz¹c po wy ¿ sze do pod no szo nych przez Pa na Se na to ra za rzu tów do ty cz¹ cych
nie ró w ne go trak to wa nia wnios ko daw ców oraz wro gie go po de jœcia Mi ni ster stwa do
przed mio to we go przed siêw ziê cia, za u wa ¿yæ na le ¿y, i¿ nie znaj du j¹ one uza sa dnie nia
w ze branym ma te ria le do wo do wym.

Po stê po wa nie w spra wie udzie le nia po zwo le nia na or ga ni za cjê zbiór ki pub li cz nej od -
by wa siê wy ³¹ cz nie w gra ni cach obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa, a je go is to t¹ jest usta le nie ce lów
ak cji, ter mi nu jej prze pro wa dze nia, prze wi dy wa nych form i in nych wa run ków, któ re
sta no wi¹ na stê p nie sen ten cjê de cyz ji ze zwa la j¹ cej na prze pro wa dze nie zbiór ki, je dno -
czeœ nie wy zna cza j¹c za kres kon tro li or ga ni za to ra ze stro ny or ga nu udzie la j¹ ce go po zwo -
le nia. Nie mo¿ na zgo dziæ siê z opi ni¹, i¿ zgro ma dze nie rze tel nych in for ma cji s³u ¿¹ cych
usta le niu ce lów ak cji, ter mi nu i miej sca jej prze pro wa dze nia, prze wi dy wa nych form, ko -
sz tów i in nych wa run ków, któ re okreœ lo no w cyt. prze pi sach pra wa z za kre su zbió rek
pub li cz nych jest wy ra zem nie od po wie d nie go na sta wie nia or ga nu do wnios ko daw cy.
Za pe wniæ na le ¿y ró w nie¿, i¿ Ko mi tet nie zo sta³ zo bo wi¹ za ny do do star cze nia na eta pie
roz pa try wa nia wnios ku in for ma cji i do ku men tów in nych ni¿ po zo sta li wnios ko daw cy.

Przy jê te i sto so wa ne od lat za sa dy udzie la nia po zwo leñ znaj du j¹ opar cie w bo ga tej
prak ty ce or ga nu, s³u ¿¹c przede wszy s t kim ochro nie in te re su spo ³e cz ne go po przez we -
ry fi ka cjê re a li za cji ce lów zbiór ki pub li cz nej oraz ró w ne trak to wa nie pod mio tów ubie ga -
j¹ cych siê o wy da nie po zwo le nia. Udzie le nie po zwo le nia Ko mi te to wi na od rêb nych
za sa dach by ³o by sprze cz ne z prze pi sa mi pra wa z za kre su zbió rek pub li cz nych.

W od nie sie niu do py ta nia Pa na Se na to ra o li cz bê po do b nych wnios ków, up rzej mie
in for mu jê, i¿ nie z³o ¿o no do tych czas wnios ku o udzie le nie po zwo le nia na prze pro wa -
dze nie zbiór ki pub li cz nej na rzecz fi nan so wa nia prac ba daw czych, zmie rza j¹ cych do
usta le nia za so bów wód geo ter mal nych na te re nie mia sta To ru nia lub na te re nie Pol ski, 
jak ró w nie¿ na fi nan so wa nie prac ba daw czych, zwi¹ za nych z po szu ki wa niem z³ó¿ su -
row ców mi ne ral nych, pa li wa lub in nych prac od kryw ko wych.

Po nad to, up rzej mie in for mu jê, i¿ Mi n i s ter Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji, na 
wnio sek sto wa rzy szeñ, fun da cji, ko œciel nych osób pra w nych i ko mi te tów spo ³e cz nych, 
wy da³:

– w 2007 ro ku –167 de cyz ji dot. zbió rek pub li cz nych, z te go 116 de cyz ji ze zwa la --
j¹ cych na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej;

262 26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r.



– w 2008 ro ku –179 de cyz ji dot. zbió rek pub li cz nych, z te go 147 de cyz ji ze zwa la --
j¹ cych na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej.

Od mo wa udzie le nia po zwo le nia na prze pro wa dze nie zbiór ki pub li cz nej w spra wach 
z lat 2007–2008 na st¹ pi ³a na sku tek:

– bra ku uzu pe³ nie nia wnios ku w za kre sie ele men tów nie zbê d nych do roz poz na nia
wnios ku o udzie le nie po zwo le nia, wska za nych w obo wi¹ zu j¹ cych prze pi sach pra --
wa z za kre su zbió rek pub li cz nych, tj. usta wie o zbiór kach pub li cz nych i roz po --
rz¹ dze niu wy ko naw czym;

– wska za nia na cel zbiór ki pub li cz nej no sz¹ cy ce chy or ga ni za cji zbiór ki w in te re sie
oso bi stym; zgo d nie z art. 3 ust. 3 usta wy o zbiór kach pub li cz nych, zbiór ki pub li cz --
ne urz¹ dza ne w in te re sie oso bi stym s¹ za bro nio ne.

Za zna czyæ na le ¿y, i¿ w przy pad ku z³o ¿e nia nie kom plet ne go wnios ku w spra wie,
w tym bra ku umo co wa nia wnios ko daw cy do wy st¹ pie nia z wnios kiem lub wska za nie
na cel zbiór ki, nieod po wia da j¹ cy wy mo gom okreœ lo nym w cyt. prze pi sach pra wa z za -
kre su zbió rek pub li cz nych, or gan wzy wa³ stro ny do uzu pe³ nie nia wnios ków, udzie la j¹c 
je dno czeœ nie szcze gó ³o wych wy jaœ nieñ w za kre sie wa run ków, ja kie po wi nien spe³ niæ
wnios ko daw ca.

Po szcze gó ³o wym za poz na niu siê z wy mo ga mi pra wa, nie któ re pod mio ty po sta no -
wi ³y o re zyg na cji z ubie ga nia siê o udzie le nie po zwo le nia, co by ³o pod sta w¹ do wy da nia
de cyz ji uma rza j¹ cych po stê po wa nia w oma wia nym okre sie.

Po nad to, wska zaæ na le ¿y, i¿ spra wy zwi¹ za ne z udzie la niem po zwo leñ na prze pro -
wa dze nie zbiór ki pub li cz nej na le ¿¹ do w³a œci wo œci De par ta men tu Ze zwo leñ i Kon ce sji
MSWiA, któ ry pod le ga Pa nu To ma szo wi Sie mo nia ko wi – Se kre ta rzo wi Sta nu w MSWiA. 
Na to miast Dy rek to rem ww. De par ta men tu jest Pan Ce za ry Gaw las, a je go Za stêp c¹
Pan Piotr Wit kow ski.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. To masz Sie mo niak
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do pre ze sa Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa Da riu sza Woj ta si ka

Sza no wny Pa nie Pre ze sie!
W zwi¹z ku z fak tem, ¿e ARiMR re a li zu je pro gram p³at no œci bez po œre d-

nich, na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e p³at no œci za rok 2008 wy p³a ca ne s¹ zde cy do wa -
nie szyb ciej ni¿ w la tach ubieg ³ych. Do koñ ca sty cz nia 2009 r. p³at no œci bez -
po œre dnie otrzy ma ³o ju¿ 75% up ra wnio nych rol ni ków. Jest to bar dzo is tot ne,
po nie wa¿ otrzy ma ne œrod ki fi nan so we rol ni cy mo g¹ in we sto waæ w ró¿ ne go
ro dza ju ma te ria ³y do pro duk cji rol nej: na wo zy sztu cz ne, pa li wo, œrod ki ochro -
ny roœ lin, ma te ria³ sie wny.

Na su wa siê wiêc py ta nie, jak prze bie ga j¹ przy go to wa nia do re a li za cji ko -
lej nej kam pa nii wy p³at p³at no œci bez po œre dnich, za rok 2009, w zwi¹z ku z fak -
tem, ¿e zbli ¿a siê ter min sk³a da nia sto so wnych wnios ków.

Po nad to pro szê o udzie le nie in for ma cji, na ja kiej za sa dzie jest usta la ny
przez Eu ro pej ski Bank Cen tral ny kurs eu ro, w opar ciu o któ ry s¹ na li cza ne
p³at no œci bez po œre dnie? Czy jest mo¿ li we, aby ten kurs by³ usta la ny na ta ki
dzieñ, ¿e by zmak sy ma li zo wa ny by³ po ziom p³at no œci, co jest szcze gól nie is -
tot ne w ro ku bie ¿¹ cym ze wzglê du na re al ne za gro ¿e nie kry zy sem fi nan so -
wym.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 18.02.2009 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
od po wia da j¹c na pis mo Pa ni Mar sza ³ek z dnia 11 lu te go 2009 r., znak:

BPS/DSK-043-1354/09, za wie ra j¹ ce pro œbê o za jê cie sta no wis ka w spra wie oœ wiad -
cze nia z³o ¿o ne go przez se na to ra Ery ka Smu le wi cza pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP 
w dniu 5 lu te go 2009 r., up rzej mie in for mu jê, co na stê pu je.

W ra mach przy go to wañ do re a li za cji p³at no œci w ra mach sy s te mów wspar cia bez -
po œre dnie go w Kam pa nii 2009 ro ku, Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni c-
twa prze pro wa dzi ³a po stê po wa nie prze tar go we w try bie usta wy Pra wo za mó wieñ
pub li cz nych, na wy druk wnios ków sper so na li zo wa nych dla Kam pa nii p³at no œci w ra -
mach sy s te mów wspar cia bez po œre dnie go na la ta 2009, 2010 oraz 2011, w ra mach
któ re go wy ³o nio ny zo sta³ Wy ko naw ca ze wnê trz ny – Itel la In for ma tion Sp. z o.o. Umo wa
na wy druk wnios ków sper so na li zo wa nych dla Kam pa nii p³at no œci w ra mach sy s te -
mów wspar cia bez po œre dnie go na la ta 2009, 2010 oraz 2011 za war ta zo sta ³a w dniu
12 gru dnia 2008 ro ku.

Sto so wnie do § 4 ust. 1 Umo wy ter min wy ko na nia Eta pu 1 Za mó wie nia (wy druk
wnios ków sper so na li zo wa nych dla kam pa nii ro ku 2009) wy no si mak sy mal nie 70 dni
ka len da rzo wych od dnia pro to ko lar ne go od bio ru przez Wy ko naw cê osta t nie go z wzo -
rów ele men tów Pa kie tu 2009 oraz da nych pro du cen tów rol nych, do któ rych wnios ki s¹ 
wy sy ³a ne. Osta te cz ne wzo ry ele men tów Pa kie tu 2009 oraz pier wsza par tia da nych
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prze ka za ne zo sta ³y Wy ko naw cy w dniu 22 oraz 29 gru dnia 2008 ro ku, co oz na cza, i¿
wszy s t kie wnios ki po win ny zo staæ przez Wy ko naw cê wy dru ko wa ne, za ko per to wa ne
oraz do star czo ne do pla có wek ope ra to ra pocz to we go do dnia 9 mar ca 2009 r.

Z prze ka zy wa nych suk ce sy wnie przez Wy ko naw cê ze sta wieñ ilo œcio wo-war to œcio -
wych wy ni ka, i¿ do dnia 12 lu te go 2009 r. prze ka za no do wy s³a nia do pla có wek wska -
za ne go przez ARiMR ope ra to ra pocz to we go tj. PPUP Po czta Pol ska – 437 525 wnios ków
sper so na li zo wa nych, co sta no wi 30,88% wszy s t kich wnios ków, któ re s¹ roz sy ³a ne do
rol ni ków w kam pa nii 2009 ro ku.

Po nad to w ra mach przy go to wañ do re a li za cji p³at no œci w ra mach sy s te mów wspar -
cia bez po œre dnie go w Kam pa nii 2009 ro ku, Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol ni ctwa prze pro wa dzi ³a szko le nia z za kre su za sad przy zna wa nia p³at no œci w ra mach 
sy s te mów wspar cia bez po œre dnie go oraz za sad wy pe³ nia nia wnios ku o przy zna nie
p³at no œci na rok 2009. W dniach 2–6 lu te go 2009 r. prze szko le ni zo sta li pra co wni cy
biur po wia to wych oraz od dzia ³ów re gio nal nych ARiMR. Na to miast w dniach 12–13 lu -
te go 2009 r. w po wy ¿ szym za kre sie prze szko le ni zo sta li przed sta wi cie le kad ry kie ro w-
ni czej cen trów do ra dz twa rol ni cze go, izb rol ni czych, kra jo we go i re gio nal nych za rz¹ dów
go spo dar ki wo dnej oraz G³ó wne go In spek to ra tu We te ry na rii. Po nad to wska zaæ na le ¿y,
i¿ wska za ni wy ¿ ej przed sta wi cie le prze pro wa dz¹ dal sze szko le nia dla pra co wni ków
ww. in sty tu cji.

Od no sz¹c siê na to miast do py ta nia, do ty cz¹ ce go za sad usta la nia kur su eu ro przez
Eu ro pej ski Bank Cen tral ny i mo¿ li wo œci sto so wa nia do wol ne go kur su eu ro do na li cza -
nia p³at no œci bez po œre dnich, up rzej mie in for mu jê, i¿ zgo d nie z prze pi sa mi art. 17 usta -
wy z dnia 26 sty cz nia 2007 r. o p³at no œciach w ra mach sy s te mów wspar cia
bez po œre dnie go (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z póŸn. zm.), do na li cza nia p³at no -
œci bez po œre dnich, Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol ni ctwa ma obo wi¹ zek
sto so waæ staw ki p³at no œci okreœ lo ne na da ny rok, w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni c-
twa i Roz wo ju Wsi.

Zgo d nie z ww. prze pi sa mi usta wy, do okreœ le nia sta wek p³at no œci za sto so wa nie ma 
kurs wy mia ny eu ro, usta la ny zgo d nie z prze pi sa mi art. 3 roz po rz¹ dze nia Ko mi sji (WE)
nr 1913/2006 z dnia 20 gru dnia 2006 r., usta na wia j¹ cym szcze gó ³o we za sa dy sto so -
wa nia agro mo ne tar ne go sy s te mu eu ro w rol ni ctwie i zmie nia j¹ cym nie któ re roz po -
rz¹ dze nia. Po wo ³a ny prze pis roz po rz¹ dze nia Ko mi sji (WE) nr 1913/2006, po wo ³u je siê
na to miast na art. 45 roz po rz¹ dze nia Ra dy (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czer wca
2005 r. w spra wie fi nan so wa nia wspól nej po li ty ki rol nej, zgo d nie z któ rym, w przy pad -
ku, gdy p³at no œci bez po œre dnie s¹ re a li zo wa ne dla rol ni ków w wa lu cie in nej ni¿ eu ro,
Pañ stwo Cz³on kow skie do ko nu je prze li cze nia na wa lu tê kra jo w¹ na pod sta wie kur su
eu ro usta lo ne go przez Eu ro pej ski Bank Cen tral ny, na osta t ni dzieñ przed dniem 1 paŸ -
dzier ni ka ro ku, dla któ re go po moc zo sta ³a przy zna na.

Ma j¹c po wy ¿ sze na uwa dze up rzej mie in for mu jê, ¿e Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol ni ctwa na li cza p³at no œci bez po œre dnie na pod sta wie sta wek p³at no œci,
wy ra ¿o nych w PLN, okreœ lo nych na da ny rok w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni ctwa
i Roz wo ju Wsi.

Je dno czeœ nie up rzej mie in for mu jê, ¿e przy usta la niu sta wek p³at no œci na da ny
rok, w prze pi sach wspól no to wych okreœ lo ne zo sta ³y szcze gó ³o we za sa dy do ty cz¹ ce sto -
so wa nia kur su eu ro, któ re mu sz¹ byæ sto so wa ne w ka ¿ dym pañ stwie cz³on kow skim,
w któ rym sto so wa na jest in na wa lu ta ni¿ eu ro.

Z powa¿aniem

PRE ZES
Da riusz Woj ta sik
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Pro szê o udzie le nie in for ma cji, jak prze bie ga j¹ pra ce zwi¹ za ne z upo -

wsze chnie niem w na szym kra ju od na wial nych Ÿró de³ ener gii. Pod jê cie ja kich
dzia ³añ le gis la cyj nych, któ re u³at wi ³y by roz wój OZE, jest pla no wa ne?

U³at wie nie re a li za cji te go ty pu przed siêw ziêæ ma bar dzo du ¿e zna cze nie
dla go spo dar ki i ener ge ty ki, a tak ¿e ochro ny œro do wis ka. Is tot na jest tak ¿e
mo¿ li woœæ two rze nia no wych miejsc pra cy. Pod jê cie dzia ³añ le gis la cyj nych
przy spie sza j¹ cych i u³at wia j¹ cych re a li za cje te go ty pu in we sty cji, za ró wno
w sek to rze pub li cz nym, jak i przez przed siê bior ców oraz oso by fi zy cz ne, na -
bie ra szcze gól ne go zna cze nia.

Is tot ne jest tak ¿e to, ¿e te go ty pu in we sty cje mo g¹ byæ wspó³ fi nan so wa ne 
z fun du szy Unii Eu ro pej skiej w ra mach „Per spek ty wy Fi nan so wej na la ta
2007–2013”, w ra mach re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych oraz pro gra -
mów o za siê gu kra jo wym. Tak wiêc nie ja s ne pro ce du ry i prze ci¹ ga j¹ ce siê
for mal no œci pra w no -ad mi ni stra cyj ne mo g¹ zna cz nie opóŸ niæ wy dat ko wa nie
œrod ków z UE, co by ³o by tak ¿e bar dzo nie ko rzy stne z pun ktu wi dze nia dzia -
³añ an ty kry zy so wych i dzia ³añ pro mu j¹ cych no we in we sty cje.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 4.03.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na pis mo znak BPS/DSK-043-1352/09 z dnia 11.02.2009 r. do ty -

cz¹ ce oœ wiad cze nia Pa na Se na to ra Ery ka Smu le wi cza w spra wie dzia ³añ le gis la cyj nych 
na rzecz roz wo ju wy ko rzy sta nia od na wial nych Ÿró de³ ener gii up rzej mie in for mu jê, co
na stê pu je.

Mi ni ster stwo Go spo dar ki przy wi¹ zu je szcze gól ne zna cze nie do pro mo cji roz wo ju
ener ge ty ki od na wial nej, z uwa gi na li cz ne ko rzy œci p³y n¹ ce z wy ko rzy sta nia od na wial -
nych Ÿró de³ ener gii (OZE). Wzrost udzia ³u te go ty pu ener gii w bi lan sie ener ge ty cz nym
jest bo wiem is tot nym ele men tem zró wno wa ¿o ne go roz wo ju, pro wa dz¹ cym do po pra wy
bez pie czeñ stwa ener ge ty cz ne go i sta nu œro do wis ka. Roz wój wy ko rzy sta nia od na wial -
nych Ÿró de³ ener gii przy czy nia siê tak ¿e do two rze nia no wych miejsc pra cy za ró wno
w sek to rze ener ge ty ki, jak i w sek to rach z nim po wi¹ za nych (np. w rol ni ctwie, w któ rym 
na stê pu je zwiê k sze nie pro duk cji na ce le ener ge ty cz ne, tj. nie ¿y wno œcio we).

Je d nym z ce lów po li ty ki pañ stwa jest wspie ra nie wy ko rzy sta nia od na wial nych za -
so bów ener gii umo¿ li wia j¹ ce uzy s ka nie 7,5% udzia ³u ener gii po cho dz¹ cej z tych Ÿró de³
w bi lan sie ener gii pier wot nej w 2010 r. Roz wój ener ge ty ki od na wial nej ma ró w nie¿
szcze gól ne zna cze nie w œwiet le przy jê tych na szczy cie w Bruk se li, w mar cu 2007 r.,
usta leñ do ty cz¹ cych wy zna cze nia na rok 2020 ob li ga to ryj ne go 20% ce lu w za kre sie
udzia ³u ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych w bi lan sie ener gii fi nal nej Unii Eu ro pej skiej,
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jak ró w nie¿ w kon tek œ cie pa kie tu klimatyczno-energetycznego. Kwe stia roz wo ju wy ko -
rzy sta nia OZE sta no wi ró w nie¿ bar dzo is tot ny el e ment przy go to wy wa nej no wej Po li ty ki 
ener ge ty cz nej Pol ski do 2030 ro ku.

Mi ni ster stwo Go spo dar ki sta ra siê za chê caæ po ten cjal nych in we sto rów do po de j-
mo wa nia dzia ³añ w za kre sie ener ge ty ki od na wial nej po przez two rzo ne prze pi sy pra w -
ne. Pod sta w¹ dzia ³añ re gu la cyj nych ma j¹ cych na ce lu wspie ra nie roz wo ju pro duk cji
ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych jest usta wa z dnia 10 kwiet nia 1997 r. – Pra wo ener ge -
ty cz ne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.) wraz z ak ta mi wy ko naw czy mi.

Usta wa – Pra wo ener ge ty cz ne okreœ la g³ó wny me cha nizm wspar cia, ja kim jest sy s -
tem tzw. „zie lo nych cer ty fi ka tów”. Roz wi¹ za nie to jest me cha niz mem ryn ko wym sprzy -
ja j¹ cym roz wo jo wi ener ge ty ki od na wial nej. Je go is to t¹ jest na ³o ¿o ny na
przed siê bior stwa ener ge ty cz ne, za jmu j¹ ce siê sprze da ¿¹ ener gii elek try cz nej od bior -
com koñ co wym, obo wi¹ zek uzy s ka nia i przed sta wie nia do umo rze nia Pre ze so wi Urzê -
du Re gu la cji Ener ge ty ki okreœ lo nej ilo œci œwia dectw po cho dze nia ener gii elek try cz nej
wy two rzo nej w od na wial nych Ÿród ³ach ener gii, b¹dŸ ui sz cze nia op ³a ty za stêp czej. Roz -
dzie le nie œwia dectw po cho dze nia ener gii elek try cz nej wy two rzo nej w od na wial nych
Ÿród ³ach ener gii od fi zy cz nej ener gii umo¿ li wi ³o ob rót na gie³ dzie to wa ro wej pra wa mi
ma j¹t ko wy mi wy ni ka j¹ cy mi z tych œwia dectw.

Uzu pe³ nie niem te go me cha niz mu jest obo wi¹ zek za ku pu przez przed siê bior stwa
ener ge ty cz ne pe³ ni¹ ce ro lê sprze daw cy z urzê du ca ³ej ener gii elek try cz nej wy two rzo nej
w Ÿród ³ach od na wial nych, przy ³¹ czo nych do sie ci znaj du j¹ cych siê w ob sza rze dzia ³a -
nia da ne go sprze daw cy z urzê du, po œre dniej ce nie ryn ko wej ener gii elek try cz nej. W re -
zul ta cie wy twór ca ener gii elek try cz nej ze Ÿró de³ od na wial nych uzy s ku je dwa Ÿród ³a
do cho dów: ze sprze da ¿y praw ma j¹t ko wych, wy ni ka j¹ cych ze œwia dectw po cho dze nia
oraz ze sprze da ¿y fi zy cz nej ener gii elek try cz nej.

Po wy ¿ sze me cha niz my wzmoc nio ne s¹ sy s te mem kar na k³a da nych na przed siê -
bior stwa ener ge ty cz ne za nie wy pe³ nie nie ww. obo wi¹z ków, przy czym œrod ki uzy s ka ne
z op ³at za stêp czych i kar za si la j¹ kon to Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Œro do wis ka
i Go spo dar ki Wo dnej i s¹ prze zna cza ne wy ³¹ cz nie na wspar cie fi nan so we in we sty cji
zwi¹ za nych z od na wial ny mi Ÿród ³a mi ener gii.

Oce na dzia ³a nia wspo mnia ne go wy ¿ ej sy s te mu po ka zu je, i¿ jest to roz wi¹ za nie ko -
rzy stne dla in we sto rów, da j¹ ce is tot ny im puls dla no wych in we sty cji, a tym sa mym
roz wo ju wy ko rzy sta nia od na wial nych Ÿró de³ ener gii, co w kon sek wen cji, jak wska zu j¹
ob ser wa cje ryn ku, prze k³a da siê na wzrost mo cy za in sta lo wa nej Ÿró de³ wy ko rzy stu -
j¹ cych za so by od na wial ne i wzrost pro duk cji ener gii elek try cz nej w tych Ÿród ³ach.

W usta wie – Pra wo ener ge ty cz ne za war ty jest ró w nie¿ me cha nizm ma j¹ cy na ce lu
wspar cie dla ciep ³a wy twa rza ne go ze Ÿró de³ od na wial nych. Me cha niz mem tym jest
obo wi¹ zek za ku pu na ³o ¿o ny na sprze daw ców ciep ³a. Obe jmu je on ca ³e wy two rzo ne ze
Ÿró de³ od na wial nych ciep ³o o ile je go iloœæ nie prze kra cza za po trze bo wa nia od bior ców.

Po nad to w zwi¹z ku z ob ser wo wa nym osta t nio dy na mi cz nym roz wo jem wy ko rzy sta -
nia od na wial nych Ÿró de³ ener gii Mi ni ster stwo Go spo dar ki przy go to wa ³o ze staw roz -
wi¹ zañ ma j¹ cych uspra wniæ pro ces przy ³¹ cza nia no wych in we sty cji OZE do sie ci
i za war ³o go w pro jek cie usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne, usta wy
o wp³a tach z zy s ku przez je dno o so bo we spó ³ki Skar bu Pañ stwa, usta wy Pra wo ochro ny 
œro do wis ka, usta wy o bio kom po nen tach i bio pa li wach ciek ³ych (któ ry znaj du je siê
w koñ co wej fa zie rz¹ do wych prac le gis la cyj nych). Je d nym z ta kich roz wi¹ zañ jest m.in. 
wpro wa dze nie za li cz ki na po czet op ³a ty za przy ³¹ cze nie do sie ci. Za li cz ka ta bê dzie ge -
ne ral nie bez zwrot na. Tyl ko w przy pad ku, gdy przed siê bior stwo ener ge ty cz ne, któ re
wy da ³o wa run ki przy ³¹ cze nia, od mó wi za war cia umo wy o przy ³¹ cze nie, po bra na za li cz -
ka bê dzie pod le ga ³a zwro to wi.

Ko nie cz noœæ wpro wa dze nia ta kie go roz wi¹ za nia wy ni ka g³ó wnie z fak tu „re zer wo -
wa nia miejsc i mo cy przy ³¹ cze nio wych w sy s te mie elek tro e ner ge ty cz nym” przez pod -
mio ty ubie ga j¹ ce siê o przy ³¹ cze nie do sie ci elek tro e ner ge ty cz nej g³ó wnie dla no wych
farm wia tro wych. W obe c nym sta nie pra w nym ope ra to rzy sy s te mu elek tro e ner ge ty cz -
ne go nie ma j¹ pod sta wy do od mo wy wy da nia wa run ków przy ³¹ cze nia, je ¿e li is t nie j¹
te chni cz ne i eko no mi cz ne wa run ki przy ³¹ cze nia do sie ci i od bio ru, w przy pad ku

26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r. 267



spe³ nie nia przez wnios ko daw cê wy mo gów for mal nych nie zbê d nych do wszczê cia pro -
ce du ry okreœ la nia wa run ków przy ³¹ cze nia na wet w sy tua cji, gdy wnios ko daw ca nie
jest w sta nie „udŸwig n¹æ” kon sek wen cji fi nan so wych w za kre sie wnios ko wa nych wa -
run ków przy ³¹ cze nia.

Po nie wa¿ ope ra to rzy sy s te mów elek tro e ner ge ty cz nych nie mo g¹ przy wy da wa niu
wa run ków przy ³¹ cze nia za k³a daæ bra ku re a li za cji za mie rzo nej in we sty cji, a wa run ki
przy ³¹ cze nia w œwiet le obo wi¹ zu j¹ cych od rêb nych prze pi sów s¹ wa¿ ne dwa la ta od da -
ty ich okreœ le nia, w po wy ¿ szym okre sie ope ra to rzy sy s te mu elek tro e ner ge ty cz ne go
w ka ¿ dych, ko lej nych wy da wa nych wa run kach przy ³¹ cze nia mu sz¹ uw zglê dniaæ za ³o -
¿e nia wy ni ka j¹ ce z wcze œ niej okreœ lo nych wa run ków. Skut kiem po wy ¿ sze go jest z je d -
nej stro ny po no sze nie przez ka ¿ de go na stê p ne go wnios ko daw cê do dat ko wych
ko sz tów, wy ni ka j¹ cych z wcze œ niej wy da nych wa run ków przy ³¹ cze nia np. ko nie cz noœæ 
uw zglê dnia nia in fra struk tu ry te chni cz nej przy sto so wa nej do wy ¿ szych mo cy zwar cio -
wych, z dru giej zaœ po sia da nie prze wy mia ro wa nej in fra struk tu ry sie cio wej w przy pad -
ku, gdy w da nym ob sza rze zo sta nie zrea li zo wa nych np. czêœæ pla no wa nych przy ³¹ czy.

Po wo du je to ogra ni cze nia w roz wo ju i przy ³¹ cza niu no wych pod mio tów, zw³a sz cza
od na wial nych Ÿró de³ ener gii, je dno stek ko ge ne ra cji i in nych mniej szych od bior ców,
w sy tua cji bra ku zdol no œci dys try bu cyj nych i prze sy ³o wych w sie ci elek tro e ner ge ty cz -
nej. Dla te go nie zbê d ne jest wpro wa dze nie me cha niz mów pra w nych eli mi nu j¹ cych wy -
¿ ej opi sa ne ne ga ty wne zja wis ka. Me cha niz ma mi ty mi s¹ opi sa ne po wy ¿ ej po bie ra nie
za li cz ki na po czet op ³a ty przy ³¹ cze nio wej oraz do ³¹ cza nie do wnios ku o przy ³¹ cze nie
wy pi su i wy ry su z miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go w przy pad ku
pod mio tów ubie ga j¹ cych siê o przy ³¹ cze nie Ÿró de³ ener gii elek try cz nej do sie ci o na piê -
ciu zna mio no wym wy ¿ szym ni¿ 1 kV.

Dla przy pad ku, w któ rym wy ma ga ne jest wy ko na nie eks per ty zy wp³y wu przy ³¹ cza -
nych in we sty cji na sy s tem elek tro e ner ge ty cz ny pro jekt usta wy o zmia nie usta wy – Pra -
wo ener ge ty cz ne, usta wy o wp³a tach z zy s ku przez je dno o so bo we spó ³ki Skar bu
Pañ stwa, usta wy – Pra wo ochro ny œro do wis ka, usta wy o bio kom po nen tach i bio pa li -
wach ciek ³ych okreœ la, na kim ci¹ ¿y obo wi¹ zek spo rz¹ dze nia eks per ty zy. Obe c nie obo -
wi¹ zek ten spo czy wa na ubie ga j¹ cym siê o przy ³¹ cze nie, na to miast po zmia nie pra wa
„prze jdzie” on na przed siê bior stwo sie cio we.

Roz wi¹ za nie to, wzo ro wa ne na do œwiad cze niach wie lu kra jów, ra dy kal nie uspra w-
ni pro ces wy da wa nia wa run ków przy ³¹ cze nia. Za war toœæ, kom plet noœæ i ja koœæ eks -
per ty zy wi¹ za ³a siê bo wiem z no to ry cz ny mi uwa ga mi i za strze ¿e nia mi ze stro ny przed -
siê biorstw sie cio wych wy da j¹ cych wa run ki przy ³¹ cze nia.

Ko lej na zmia na ma na ce lu zdys cyp li no wa nie przed siê biorstw sie cio wych do prze -
strze ga nia ter mi nów wy da wa nia wa run ków przy ³¹ cze nia do sie ci. Za ich nie do trzy ma -
nie wy mie rza na bê dzie ka ra pie niê¿ na w wy so ko œci co naj mniej 5000 z³ za ka ¿ dy dzieñ
zw³o ki. Dla za pe wnie nia pe³ nej trans pa ren tno œci pro ce su przy ³¹ cza nia do sie ci elek tro -
e ner ge ty cz nej przed siê bior stwa za jmu j¹ ce siê prze sy ³a niem lub dys try bu cj¹ ener gii
elek try cz nej bê d¹ obo wi¹ za ne za pe wniæ pub li cz n¹ do stêp noœæ in for ma cji o: pod mio -
tach ubie ga j¹ cych siê o przy ³¹ cze nie o na piê ciu wy ¿ szym ni¿ 1 kV, lo ka li za cji przy -
³¹ cze nia, mo cy przy ³¹ cze nio wej, da tach – wy da nia wa run ków przy ³¹ cze nia, za war cia
umo wy o przy ³¹ cze nie i roz po czê cia do star cza nia ener gii elek try cz nej, a tak ¿e in for ma -
cji o wiel ko œ ci do stêp nej mo cy przy ³¹ cze nio wej dla sta cji elek tro e ner ge ty cz nych lub ich 
grup, wcho dz¹ cych w sk³ad sie ci o na piê ciu zna mio no wym wy ¿ szym ni¿ 1 kV, a tak ¿e
pla no wa nych zmia nach tych wiel ko œ ci w okre sie na stê p nych 5 lat, od dnia pub li ka cji
tych da nych.

Je dno czeœ nie na le ¿y za zna czyæ, i¿ w ra mach pro wa dzo nych przez Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki dzia ³añ le gis la cyj nych przy go to wa ne zo sta ³y ró w nie¿ roz wi¹ za nia ukie run ko -
wa ne na zwiê k sze nie wy ko rzy sta nia bio ga zu. W op ra co wa nym w Mi ni ster stwie
Go spo dar ki pro jek cie usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo ener ge ty cz ne, usta wy o wp³a -
tach z zy s ku przez je dno o so bo we spó ³ki Skar bu Pañ stwa, usta wy – Pra wo ochro ny œro -
do wis ka oraz usta wy o bio kom po nen tach i bio pa li wach ciek ³ych wpro wa dzo no prze pi sy 
ma j¹ ce na ce lu stwo rze nie mo¿ li wo œci wpro wa dze nia bio ga zu do sie ci przed siê biorstw
za jmu j¹ cych siê prze sy ³em lub dys try bu cj¹ pa liw ga zo wych. Po nad to w przed mio to -
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wym pro jek cie usta wy za war to ró w nie¿ do dat ko wy in stru ment wspar cia w po sta ci
œwia dectw po cho dze nia bio ga zu rol ni cze go, któ ry to me cha nizm z pe w no œci¹ sta nie siê 
is tot nym bo dŸcem dla po ten cjal nych in we sto rów do re a li za cji przed siêw ziêæ w za kre sie 
bu do wy bio ga zo wni.

Po nad to, ze wzglê du na is t nie j¹ c¹ po trze bê stwo rze nia de dy ko wa nych in stru men -
tów wspar cia dla wy ko rzy sta nia tzw. „nie sie cio we go” ciep ³a i ch³o du z OZE, Mi ni ster -
stwo Go spo dar ki pod jê ³o dzia ³a nia ma j¹ ce na ce lu ana li zê me cha niz mów wspar cia
w tym za kre sie, mo¿ li wych do za sto so wa nia w wa run kach pol skich.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym Mi ni ster stwo Go spo dar ki zle ci ³o wy ko na nie eks per ty zy
pn. „Me cha nizm wspar cia dla wy twa rza nia ciep ³a i ch³o du z od na wial nych Ÿró de³ ener -
gii ze szcze gól nym uw zglê dnie niem wy ko rzy sta nia pomp ciep ³a i ko lek to rów s³o ne cz -
nych”. Za sa dni czym ce lem przed mio to we go op ra co wa nia jest ana li za mo¿ li wie
naj lep szych i eko no mi cz nie efek ty wnych roz wi¹ zañ roz wo ju wy ko rzy sta nia OZE w sek -
to rze wy twa rza nia ciep ³a i ch³o du oraz przed sta wie nie pro po zy cji me cha niz mów
wspar cia dla wy twa rza nia nie sie cio we go ciep ³a i ch³o du z OZE, z uw zglê dnie niem:

· sy s te mów wspar cia dla ciep ³a i ch³o du w kra jach Unii Eu ro pej skiej oraz ich
efek ty wno œci zwi¹ za nej z roz wo jem wy ko rzy sta nia OZE,

· naj bar dziej ra cjo nal nych eko no mi cz nie roz wi¹ zañ z pun ktu wi dze nia mo¿ li wo œci
sek to ra fi nan sów pub li cz nych w za kre sie ko sz tów ich wpro wa dza nia,

· pro gno zo wa ne go roz wo ju te chno lo gii wy twa rza nia ciep ³a i ch³o du z OZE,

· atrak cyj no œci pro po no wa ne go me cha niz mu wspar cia dla be ne fi cjen tów koñ co --
wych.

Przed mio to we op ra co wa nie bê dzie pod sta w¹ do wy bo ru, a na stê p nie wdro ¿e nia op -
ty mal ne go in stru men tu wspar cia dla wy twa rza nia nie sie cio we go ciep ³a i ch³o du z OZE
(w tym ró w nie¿ w dro dze wy ko rzy sta nia pomp ciep ³a).

Na le ¿y pod kreœ liæ, ¿e is tot nym ele men tem pro wa dzo nych przez Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki na rzecz roz wo ju ener ge ty ki od na wial nej dzia ³añ le gis la cyj nych bê dzie wdro -
¿e nie do pol skie go po rz¹d ku pra w ne go dy rek ty wy w spra wie pro mo wa nia sto so wa nia
ener gii ze Ÿró de³ od na wial nych, bê d¹ cej je d nym z ele men tów tzw. pa kie tu
klimatyczno-energetycznego. Dziê ki wy ne go cjo wa nym przy ak ty w nym udzia le Rz¹ du
prze pi som przed mio to wej dy rek ty wy, Pol ska uzy s ka ³a mo¿ li woœæ za sto so wa nia ela sty cz -
nych me cha niz mów roz wo ju OZE, któ re po zwo l¹ na efek ty wny ko szto wo wzrost wy -
ko rzy sta nia tych Ÿró de³ a¿ do po zio mu 15% udzia ³u ener gii z OZE w bi lan sie ener gii
fi nal nej w 2020 r. (jak ró w nie¿ 10% udzia ³u ener gii z OZE w trans por cie). Obe c nie
w Mi ni ster stwie Go spo dar ki pro wa dzo ne s¹ dzia ³a nia na rzecz od po wie d nie go za pro -
gra mo wa nia ca ³e go pro ce su im ple men ta cji przed mio to wej dy rek ty wy.

Wy ra ¿am prze ko na nie, i¿ przed sta wio ne in for ma cje sta no wi¹ wy star cza j¹ ce wy jaœ -
nie nia do kwe stii za war tych w oœ wiad cze niu z³o ¿o nym przez Pa na Se na to ra Ery ka
Smu le wi cza.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
z up. Joan na Strzelec-£obodziñska
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Ery ka Smu le wi cza

skie ro wa ne do mi n i s ter roz wo ju re gio nal ne go El ¿bie ty Bieñ kow skiej

Sza no wna Pa ni Mi n i s ter!
W osta t nich mie si¹ cach wzros ³a li czo na w PLN war toœæ œrod ków fi nan so -

wych, ja kie Pol ska ma do wy ko rzy sta nia w „Per spek ty wie Fi nan so wej na la -
ta 2004–2006”. Wzrost wy ni ka z os ³a bie nia z³o te go wo bec eu ro. Sy tua cja ta
da je mo¿ li woœæ za an ga ¿o wa nia ko lej nych fun du szy miê dzy in ny mi w roz wój
go spo dar ki oraz po pra wê in fra struk tu ry.

W zwi¹z ku z tym pro szê o udzie le nie in for ma cji, na ja kiej za sa dzie i na ja -
kie pro gra my ope ra cyj ne i dzia ³a nia bê d¹ prze zna czo ne do dat ko wo wy ge ne -
ro wa ne z te go ty tu ³u œrod ki.

Z po wa ¿a niem
Eryk Smu le wicz

Od po wiedŸ

War sza wa, 3 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w od po wie dzi na oœ wiad cze nie Pa na Se na to ra Ery ka Smu le wi cza, wy sto so wa ne

w trak cie 26. po sie dze nia Se na tu w dniu 5 lu te go 2009 r., do ty cz¹ ce spo so bu wy ko rzy -
sta nia do dat ko wych œrod ków unij nych, ja kie Pol ska ma do dys po zy cji w ra mach per -
spek ty wy fi nan so wej 2004–2006, prag nê przed sta wiæ po ni¿ sz¹ in for ma cjê.

W zwi¹z ku z po stê pu j¹ c¹ w osta t nich mie si¹ cach de pre cja cj¹ z³o te go, war toœæ
œrod ków, ja kie Pol ska ma do dys po zy cji z bu d¿e tu UE na la ta 2004–2006 wy ra ¿o na
w PLN sta le ro œ nie – w lip cu 2008 r. war toœæ alo ka cji, usta lo na przy za sto so wa niu fak -
ty cz nych kur sów, po któ rych prze li cza no wy dat ki cer ty fi ko wa ne do Ko mi sji Eu ro pej -
skiej, wy no si ³a ok. 31,1 mld PLN, pod czas gdy w sty cz niu 2009 r. ju¿ po nad
32,9 mld PLN, tj. o ok. 1,8 mld PLN wiê cej.

Wzrost war to œci do stêp nej alo ka cji œrod ków unij nych, po mi mo sy s te ma ty cz ne go
wzro stu p³at no œci do ko na nych ogó ³em na rzecz be ne fi cjen tów, z je d nej stro ny skut ko -
waæ mo ¿e w pe w nych przy pad kach ni¿ sz¹ dy na mi k¹ wy ko rzy sta nia œrod ków w ujê ciu
pro cen to wym, z dru giej na to miast – stwa rza mo¿ li woœæ re a li za cji do dat ko wych pro jek -
tów (np. pro jek tów znaj du j¹ cych siê do tej po ry na li stach re zer wo wych).

Z uwa gi na fakt, i¿ ww. sy tua cja ma miej sce na koñ co wym eta pie re a li za cji pro gra -
mów na la ta 2004–2006, po wsta ³a ko nie cz noœæ pod jê cia przez Mi ni ster stwo Roz wo ju
Re gio nal ne go oraz in ne in sty tu cje ucze stni cz¹ ce w sy s te mie wdra ¿a nia zde cy do wa -
nych kro ków w ce lu op ty mal ne go wy ko rzy sta nia do dat ko wych œrod ków.

Przede wszy s t kim, na le ¿y za zna czyæ, i¿ ko rzy sta j¹c z do pu sz czo nej w ra mach pa -
kie tu an ty kry zy so we go Ko mi sji Eu ro pej skiej mo¿ li wo œci wnios ko wa nia przez pañ stwa
cz³on kow skie o wy d³u ¿e nie ter mi nu kwa li fi ko wal no œci wy dat ków, w dniu 8 gru dnia
2008 r. stro na pol ska wy st¹ pi ³a do Ko mi sji Eu ro pej skiej z wnios kiem o wy d³u ¿e nie
osta te cz ne go ter mi nu kwa li fi ko wal no œci w ra mach pro gra mów na la ta 2004–2006 do
30 czer wca 2009 r. (z wy j¹t kiem PO Po moc Te chni cz na oraz IW Equal). Wnio sek ten zo -
sta³ roz pa trzo ny po zy ty wnie – w dniu 18 lu te go 2009 r. Ko mi sja wy da ³a wspól n¹ de cyz jê
o prze d³u ¿e niu osta te cz ne go ter mi nu kwa li fi ko wal no œci dla pro gra mów ope ra cyj nych

270 26. posiedzenie Senatu w dniu 5 lutego 2009 r.



na la ta 2004–2006 oraz 19 lu te go 2009 r. – oso b n¹ de cyz jê o prze d³u ¿e niu ter mi nu
kwa li fi ko wal no œci wy dat ków dla PIW In ter reg IIIA.

War to je dno czeœ nie pod kreœ liæ, i¿ we wszy s t kich pro gra mach, w któ rych prze wi -
dzia no wy d³u ¿e nie osta te cz ne go ter mi nu kwa li fi ko wal no œci wy dat ków, In sty tu cje Za -
rz¹ dza j¹ ce pod jê ³y nie zw³o cz nie dzia ³a nia w ce lu za gwa ran to wa nia jak naj pe³ niej sze go
wy ko rzy sta nia po wiê k szo nej w wy ni ku zmia ny kur su eu ro pu li œrod ków unij nych, do -
stêp nych dla Pol ski na la ta 2004–2006.

Dzia ³a nia te wi¹ ¿¹ siê z mo dy fi ka cj¹ har mo no gra mów za mkniê cia w po szcze gól -
nych pro gra mach i sta no wi¹ dla wszy s t kich in sty tu cji za an ga ¿o wa nych w sy s tem
wdra ¿a nia fun du szy struk tu ral nych wy zwa nie za ró wno kon cep cyj ne, jak i or ga ni za cyj ne.

Po ni ¿ej za pre zen to wa no zbior cz¹ in for ma cjê na te mat prze d³u ¿e nia ter mi nów kwa -
li fi ko wal no œci oraz dzia ³añ pod jê tych b¹dŸ za pla no wa nych w zwi¹z ku z tym fak tem
w po szcze gól nych pro gra mach.

PRO GRAM OPE RA CYJ NY

Czy wnios ko wa no

o prze d³u ¿e nie

ter mi nu

kwa li fi ko wal no œci?

Osta te cz ny ter min

kwa li fi ko wal no œci

wy dat ków

dla pro gra mu

Czy (i w któ rych dzia ³a niach)

pla nu je siê uru cho mie nie

do dat ko wych na bo rów?

Stan wy ko rzy sta nia

œrod ków wed³ug

sta nu na

31.01.2009 r.

SPO Wzrost kon ku ren cyj no -

œci przed siê biorstw
TAK 30.06.2009

Do dat ko wy na bór w dzia ³a niu 1.5

oraz re a li za cja pro jek tów z li sty

re zer wo wej, g³ó wnie w dzia ³a niach 

2.2.1 i 2.2.2

91,23%

SPO Roz wój za so bów

lu dz kich
TAK 30.06.2009

IZ roz wa ¿a wy st¹ pie nie o do dat ko -

w¹ nad kon trak ta cjê dla 2.1 i prze -

zna cze nie œrod ków dla pro jek tu

re a li zo wa ne go przez MEN

87,30%

ZPORR TAK 30.06.2009

Ewen tual nie do dat ko we na bo ry

w dzia ³a niach, w któ rych nie wy -

stê pu je po moc pub li cz na

95,87%

PO Po moc te chni cz na NIE 31.12.2008 Nie – za koñ czo no pro gram 94,08%

SPO Re struk tu ry za cja... TAK 30.06.2009 Nie 95,72%

SPO Ry bo ³ów stwo... TAK 30.06.2009 Dzia ³a nia: 1.1, 2.2., 3.2, 3.4,4.5 75,64%

SPO Trans port TAK 30.06.2009
Nie; do dat ko wy na bór zo sta³ prze -

pro wa dzo ny w okre sie XI-XII 2008
89,24%

IW Equal NIE 30.04.2009 Nie 99,42%

PRO GRAM OPE RA CYJ NY

Czy wnios ko wa no

o prze d³u ¿e nie

ter mi nu

kwa li fi ko wal no œci?

Osta te cz ny ter min

kwa li fi ko wal no œci

wy dat ków

dla pro gra mu

Czy (i w któ rych dzia ³a niach)

pla nu je siê uru cho mie nie

do dat ko wych na bo rów?

Stan wy ko rzy sta nia

œrod ków wed³ug

sta nu na

31.01.2009 r.

IW

Inter reg IIIA

Polska

Meklemburgia

– Po mo rze Prze d-

 nie/Brandenburgia

TAK 30.06.2009
Kon ty nua cja na bo ru ci¹g ³e go 

w Prio ry te tach A, C, E
80,60%

Polska –

Bran den bur gia
TAK

30.06.2009

(31.12.2009 PT)
Nie 107,13%

Polska – Saksonia TAK 30.06.2009
Kon ty nua cja na bo ru ci¹g ³e go

w Prio ry te cie E
100,28%

Polska – S³owacja NIE 31.12.2008 Nie – za koñ czo no pro gram 101,34%

Polska – Czechy NIE 31.12.2008 Nie – za koñ czo no pro gram 97,11%

Polska – Litwa – Ro -

sja (ob wód ka li nin -

gra dz ki)

TAK
30.06.2009

(31.12.2009 PT)

Ewen tual ne roz dy spo no wa -

nie œrod ków dla pro jek tów

z ob ni ¿o nym do finan so wa -

niem w Prio ry te tach 1 i 2

100,31%

Polska – Bia³oruœ –

Ukraina
TAK

30.06.2009

(31.12.2009 PT)

Mo¿ li woœæ do kontrak to wa nia

œrodków po do ko na niu ana li -

zy list z³o ¿onych pro jek tów

91,40%

Inter reg IIIA
ogó ³em

95,75%

OGÓ £EM 92,37%
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Po zo sta jê w prze ko na niu, ¿e po wy ¿ sze in for ma cje do ty cz¹ ce kro ków po de jmo wa -
nych przez MRR oraz po zo sta ³e in sty tu cje w ce lu wy dat ko wa nia do dat ko wych œrod -
ków, ja kie nasz kraj ma do wy ko rzy sta nia w per spek ty wie fi nan so wej 2004–2006,
sta no wi¹ wy czer pu j¹ ce wy jaœ nie nia dla kwe stii pod nie sio nych w oœ wiad cze niu Pa na
Se na to ra.

Z wy ra za mi sza cun ku

MI NI STER
w z. Han na Jahns
Se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra An drze ja Sze wiñ skie go

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

Oœ wiad cze nie w spra wie re zyg na cji z re mon tu Ko mi sa ria tu IV Po li cji
przy ul. Stra ¿ac kiej 8/12 w Czê sto cho wie, bu do wy ko mi sa ria tu w K³om ni -
cach oraz wy ni ka j¹ cych z te go fa tal nych wa run ków pra cy fun kcjo na riu szy
Po li cji.

Prag nê wy ra ziæ za nie po ko je nie wy ni ka j¹ ce z fak tu bra ku re mon tu bu -
dyn ku Ko mi sa ria tu IV Po li cji przy ul. Stra ¿ac kiej 8/12 w Czê sto cho wie, co
zna cz¹ co prze k³a da siê na wa run ki pra cy oko ³o piêæ dzie siê ciu fun kcjo na riu -
szy Po li cji.

W Czê sto cho wie, op rócz Ko men dy Miej skiej Po li cji, znajduje siê szeœæ
ko mi sa ria tów, któ re ob s³u gu j¹ te ren ca ³e go, dwu stu czter dzie sto ty siê cz ne -
go mia sta. Pra ca czê sto chow skich po li cjan tów jest oce nia na bar dzo do b -
rze, co po twier dza j¹ ran kin gi, w któ rych na sze mia sto uz na wa ne jest za
je d no z naj bez pie cz niej szych w Pol sce. Nie ste ty, nie ma to prze ³o ¿e nia na
do fi nan so wa nie czê sto chow skie go gar ni zo nu, a w szcze gól no œci nie ma za -
ró wno od zwier cied le nia w in we sty cjach bez po œre dnio z po zio mu cen tral -
ne go, jak i wspar cia ze stro ny Ko men dy Wo je wó dz kiej Po li cji
w Ka to wi cach. Na le ¿y za tem pod kreœ liæ za an ga ¿o wa nie w po moc dla czê -
sto chow skich po li cjan tów sa mo rz¹ du mia sta Czê sto cho wy, któ ry prze ka -
za³ w ci¹ gu osta t nich lat i wy re mon to wa³ dwa ko mi sa ria ty – przy
ul. Cze cha oraz przy ul. £u ka siñ skie go.

Czê sto chow ska je dno stka ju¿ w 2007 r. uzy s ka ³a pro me sê do ty cz¹ c¹
prze ka za nia z bu d¿e tu Mi ni ster stwa Spraw We wnê trz nych i Ad mi ni stra cji
kwo ty 11,5 mi lio na z³ na re mont Ko mi sa ria tu IV Po li cji przy ul. Stra ¿ac kiej
w Czê sto cho wie oraz bu do wê no we go ko mi sa ria tu w K³om ni cach.

W przy pad ku na sze go mia sta ko mi sa riat mieœci siê w za byt ko wym bu -
dy nku z 1897 r., któ re go w³a œci cie lem jest Skarb Pañ stwa. Obiekt wy ma ga
ka pi tal ne go re mon tu, a dal sze prze by wa nie fun kcjo na riu szy w tak za nie dba -
nym bu dyn ku i pra ca w wa run kach ur¹ ga j¹ cych przyzwoitym standardom
go dzi w nich ja ko lu dzi, ale tak ¿e ja ko osoby sto j¹ ce na stra ¿y po rz¹d ku i bez -
pie czeñ stwa mie sz kañ ców. W ko mi sa ria cie przy ul. Stra ¿ac kiej swo bo dnie
prze mie sz cza j¹ siê po bu dyn ku gry zo nie, a w trak cie wiê k szych opa dów
deszcz le je siê na g³o wy po li cjan tów. Ob ra zu roz pa czy do pe³ nia j¹ roz sy pu -
j¹ ce siê œcia ny i wszech o bec ny smród zgni liz ny.

Œrod ki fi nan so we, któ re mia ³y tra fiæ z mi ni ster stwa do Czê sto cho wy na
ka pi tal ny re mont oraz na no wy ko mi sa riat w K³om ni cach, dziê ki za bie gom
Ko men dy Wo je wó dz kiej Po li cji w Ka to wi cach zo sta ³y wstrzy ma ne w zwi¹z -
ku z po trze b¹ bu do wy no wej siedziby Ko men dy Miej skiej Po li cji w Ka to wi -
cach.

Dla cze go Ko men da G³ó wna Po li cji, na sku tek pro œby po li cji z Ka to wic
i w³adz sto li cy wo je wó dz twa, bez spraw dze nia sta nu fak ty cz ne go zgo dzi ³a
siê na prze su niê cie œrod ków? Dla cze go nie do trzy mu je siê wcze œ niej szej pro -
me sy?

Obe c nie nasz kraj pró bu je bro niæ siê przed kry zy sem. Do sko na le ro zu -
miem o sz czê dno œci, ja kie ma j¹ po czy niæ mi ni ster stwa. Czy je dnak w tym
przy pad ku mo¿ na li czyæ na po moc Pa na Wi ce pre mie ra i do trzy ma nie pro -
me sy wzglê dem fun kcjo na riu szy i mie sz kañ ców Czê sto cho wy? Tym bar -
dziej ¿e ko mi sa riat, któ ry znaj du je siê przy ul. Stra ¿ac kiej, jest bar dzo
po trzeb ny ze wzglê du na spe cy fi kê „trud nej” dziel ni cy Sta re go Mia sta oraz 
w per spek ty wie zwiê k sze nia siê ru chu pie sze go i sa mo cho do we go w zwi¹z -
ku z ot war ciem nie o po dal Ga le rii Ju raj skiej. Pro wi zo ry cz nym roz wi¹ za -
niem, za war tym w pla nach, jest prze nie sie nie ko mi sa ria tu IV do bu dyn ku
po da w nej po li kli ni ce MSWiA przy ul. Ko per ni ka, je dnak ¿e to nie roz wi¹ zu je
pro ble mu.

Zwra cam siê do Pa na Wi ce pre mie ra z ape lem o po moc w po zy s ka niu
œrod ków na za da nie o cha rak te rze in we sty cyj nym, to zna czy nie zbê d ny re -
mont Ko mi sa ria tu IV Policji w Czê sto cho wie, któ ry ma bar dzo du ¿e zna cze nie
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dla bez pie czeñ stwa wscho dniej czê œci Sta re go Mia sta i Œród mie œcia, pro szê
ró w nie¿ o roz wa ¿e nie mo¿ li wo œci pod jê cia de cyz ji o bu do wie no we go ko mi sa -
ria tu w K³om ni cach.

An drzej Sze wiñ ski

Od po wiedŸ

War sza wa, 3 mar ca 2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do pis ma z dnia 11 lu te go 2009 ro ku (sygn. BPS/DSK-043-1355/09) 

prze ka zu j¹ ce go oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez Se na to ra RP Pa na An drze ja Sze wiñ skie go
pod czas 26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 ro ku w spra wie re zyg na cji
z re mon tu Ko mi sa ria tu IV Po li cji w Czê sto cho wie, bu do wy Ko mi sa ria tu w K³om ni cach
oraz wy ni ka j¹ cych z te go fa tal nych wa run ków pra cy fun kcjo na riu szy Po li cji, up rzej mie
przed sta wiam na stê pu j¹ ce in for ma cje.

Sie dzi ba IV Ko mi sa ria tu Po li cji w Czê sto cho wie przy uli cy Stra ¿ac kiej 8/12 znaj du -
je siê w bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym o pow. u¿y t ko wej 390,0 m2 ob jê tym ochro n¹ Kon -
ser wa to ra Za byt ków. W do brym sta nie te chni cz nym znaj du je siê tyl ko kot ³o wnia
ga zo wa, zlo ka li zo wa na w po mie sz cze niu pi wnic oraz in sta la cja cen tral ne go ogrze wa -
nia. Przy mo der ni za cji kot ³o wni, któ ra mia ³a miej sce w 2003 ro ku wy ko na ny zo sta³
tak ¿e re mont po zo sta ³ych po mie sz czeñ pi wni cz nych, w któ rych zlo ka li zo wa no ar chi -
wum, szat niê, wê ze³ sa ni tar ny oraz po mie sz cze nia go spo dar cze. Na to miast po zo sta ³a
in fra struk tu ra bu dyn ku wy ma ga prze pro wa dze nia kom plek so we go re mon tu, w tym
ró w nie¿ bu dyn ku ga ra ¿y o kon struk cji me ta lo wej, ogro dze nia, pla ców po sto jo wych,
cho dni ków, dro gi i przy ³¹ czy.

W ce lu ra to wa nia za byt ko we go obie k tu i za pe wnie nia pra wid ³o wych wa run ków
pra cy, Œl¹s ki Ko men dant Wo je wó dz ki Po li cji w 2005 ro ku pod j¹³ pró bê po zy s ka nia do -
dat ko wych œrod ków fi nan so wych na re mont obie k tu w ra mach Zin te gro wa ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go. Przed siêw ziê cie to je dnak nie spe³ nia ³o
wy mo gów ww. Pro gra mu, a tym sa mym nie zo sta ³o za kwa li fi ko wa ne do otrzy ma nia do -
fi nan so wa nia. Pla nu j¹c re a li za cjê re mon tu w la tach 2008–2009 za ktua li zo wa no ko -
szto rys, w któ rym war toœæ za da nia okreœ lo na zo sta ³a na kwo tê 5,2 mln z³.

Re mont IV Ko mi sa ria tu Po li cji w Czê sto cho wie pla no wa no sfi nan so waæ w opar ciu
o re a li za cjê usta wy z dnia 12 sty cz nia 2007 ro ku o usta no wie niu „Pro gra mu mo der ni za -
cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz nej, Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la -
tach 2007–2009” (Dz. U. Nr 35, poz. 213). Je dnak ¿e z uwa gi na ni¿ sze za si le nie
w œrod ki bu d¿e to we do ko na no we ry fi ka cji z za kre su mo der ni za cji oraz ilo œci re a li zo wa -
nych za dañ. W ce lu umo¿ li wie nia za koñ cze nia re a li zo wa nych ju¿ za dañ w ra mach po -
wy ¿ sze go Pro gra mu, zre zyg no wa no z prze pro wa dze nia przed mio to we go re mon tu
w bie ¿¹ cym ro ku.

Od noœ nie Ko mi sa ria tu Po li cji w K³om ni cach znaj du j¹ ce go siê przy ul. Czê sto chow -
skiej 36 up rzej mie in for mu jê, i¿ je dno stka ta za jmu je obe c nie po mie sz cze nia o ³¹ cz nej
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po wie rzchni u¿y t ko wej 141,3 m2 na I piê trze bu dyn ku (piê tro we wspól nym u¿y t ko wa -
niu z bib lio te k¹ gmin n¹) oraz 2 po mie sz cze nia pi wni cz ne i 2 bok sy ga ra ¿o we o ³¹ cz nej
po wie rzchni 99,4 m2 bê d¹ ce w³a s no œci¹ Gmi ny K³om ni ce przy ul. Stra ¿ac kiej 18.

Do tych cza so wa sie dzi ba ww. je dno stki, na któ r¹ sk³a da j¹ siê wol no sto j¹ cy bu dy -
nek administracyjno-biurowy o po wie rzchni u¿y t ko wej 231,6 m2 oraz ga ra¿, z uwa gi
na stan te chni cz ny bu dyn ku – ca³ ko wi cie wy ³¹ czo na jest z u¿y t ko wa nia.

Ma j¹c na uwa dze ma ³¹ dla po trzeb s³u¿ bo wych tej je dno stki Po li cji po wie rzchniê
obie k tu, je go te chni cz ne wy ek sploa to wa nie, jak ró w nie¿ ko nie cz noœæ pil ne go pod jê cia
ro bót mo der ni za cyj nych, po miê dzy Gmi n¹ K³om ni ce a Œl¹s k¹ Ko men d¹ Wo je wó dz k¹
Po li cji w Ka to wi cach w dniu 20 kwiet nia 1999 ro ku zo sta ³o za war te Po ro zu mie nie
o wspól nej in we sty cji, po le ga j¹ cej na roz bu do wie sie dzi by Ko mi sa ria tu Po li cji w K³om -
ni cach. Po wy ¿ sze za da nie wpro wa dzo ne zo sta ³o do pla nu in we sty cyj ne go gar ni zo nu
œl¹s kie go. Zgo d nie z za pi sem ww. Po ro zu mie nia, Gmi na K³om ni ce zo bo wi¹ za ³a siê do
wy ko na nia do ku men ta cji pro jek to wej dla te go obie k tu (obe jmu j¹ cej roz bu do wê i mo -
der ni za cjê bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go, bu do wê myj ni sa mo cho do wej, wy ko na nie
przy ³¹ czy ka na li za cji sa ni tar nej do gmin ne go ko lek to ra œcie ko we go oraz elek tro e ner ge -
ty cz ne go do bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go). Z ww. za da nia gmi na wy wi¹ za ³a siê w de kla -
ro wa nym ter mi nie.

W dniu 1 lu te go 2001 ro ku Wo je wo da Œl¹s ki za twier dzi³ pro jekt bu dow la ny i wy da³
De cyz jê Nr 3/W/2001 o po zwo le niu na bu do wê w ce lu mo der ni za cji obie k tu. Koszt za -
mie rze nia okreœ lo ny na kwo tê 1.001,5 tys. z³ (wg cen obo wi¹ zu j¹ cych w 2000 ro ku),
na stê p ne zaœ w 2002 ro ku uak tual nio ny zo sta³ do kwo ty 1.378,0 tys. z³.

Z uwa gi na ogra ni cze nia fi nan so we bu d¿e tu Po li cji a tak ¿e in ne prio ry te to we za da -
nia, zwi¹ za ne z po pra w¹ wa run ków lo ka lo wych w obie k tach s³u¿ bo wych gar ni zo nu
œl¹s kie go, na wnio sek Ko men dan ta Wo je wó dz kie go Po li cji w Ka to wi cach za da nie to
w 2005 ro ku zo sta ³o skreœ lo ne z pla nu in we sty cyj ne go Po li cji.

W 2006 ro ku po wró co no do za ga dnie nia po pra wy wa run ków lo ka lo wych Ko mi sa -
ria tu Po li cji w K³om ni cach, je dnak na eta pie op ra co wa nia wstêp nych za ³o ¿eñ oka za ³o
siê, ¿e w is t nie j¹ cym bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym, z uwa gi na ogra ni cze nia po -
wie rzchnio we i kon struk cyj ne, nie ma mo¿ li wo œci za pe wnie nia w³a œci wych wa run ków
funkcjonalno-u¿ytkowych. Prze pro wa dzo na ana li zy ko sz tów wy ka za ³a, ¿e ad ap ta cja
is t nie j¹ ce go bu dyn ku, z do sto so wa niem do obo wi¹ zu j¹ cych wy mo gów, by ³a by nie o p³a -
cal na w po ró w na niu z bu do w¹ no we go obie k tu. Z uwa gi na zbyt ma ³¹ po wie rzchniê
nie ru cho mo œci grun to wej, unie mo¿ li wia j¹ c¹ lo ka li za cjê za bu do wy o wy ma ga nych pa -
ra me trach, Urz¹d Gmi ny w K³om ni cach pod j¹³ czyn no œci po zy s ka nia do dat ko we go
grun tu od Ban ku Spó³ dziel cze go w K³om ni cach, któ re za koñ czy ³y siê w lu tym 2008 ro -
ku. Prze nie sie nie trwa ³e go za rz¹ du na rzecz Ko men dy Wo je wó dz kiej Po li cji w Ka to wi -
cach do nie ru cho mo œci o ³¹ cz nej po wie rzchni 0,2872 ha, do ko na ne zo sta ³o ak tem
no ta rial nym w dniu 16 lip ca 2008 ro ku, co umo¿ li wia – zgo d nie z roz po rz¹ dze niem Ra -
dy Mi ni strów z dnia 3 lip ca 2006 ro ku w spra wie szcze gó ³o we go spo so bu i try bu fi nan -
so wa nia in we sty cji z bu d¿e tu pañ stwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831) – roz po czê cie pro ce su
in we sty cyj ne go, tj. miê dzy in ny mi op ra co wa nie pro gra mu in we sty cji okreœ la j¹ ce go za -
kres rzeczowo-finansowy oraz spo sób za bez pie cze nia fi nan so wa nia za da nia (w tym
np. ze œrod ków po za bu d¿e to wych, fun du szy struk tu ral nych).

Na le ¿y nad mie niæ, i¿ z uwa gi na ogra ni cze nia bu d¿e to we w od nie sie niu do za dañ
inwestycyjno-remontowych, prio ry te to wym ce lem s³u¿b lo gi sty cz nych jest skon cen -
tro wa nie siê na tych przed siêw ziê ciach, któ rych efekt rzeczowo-fi nan so wy zo sta nie
osi¹g niê ty do koñ ca 2009 ro ku.

Przed sta wia j¹c po wy ¿ sze prag nê po in for mo waæ, ¿e po zy s ka ne w ra mach usta wy
z dnia 12 sty cz nia 2007 ro ku o usta no wie niu „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Stra ¿y
Gra ni cz nej, Pañ stwo wej Stra ¿y Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach 2007–2009”
œrod ki fi nan so we na po pra wê ba zy lo ka lo wej je dno stek or ga ni za cyj nych Po li cji, w swo -
jej wiel ko œ ci po kry wa j¹ nie spe³ na 15% zg³o szo nych po trzeb. Wie lo let nie nie doin we sto -
wa nie Po li cji spo wo do wa ³o zna cz n¹ de gra da cjê po sia da nej in fra struk tu ry lo ka lo wej.
Nie do bór od po wie d nich wa run ków lo ka lo wych szcze gól nie od czu wal ny jest w gar ni zo -
nie œl¹s kim Po li cji z uwa gi, i¿ prze wa ¿a j¹ ca iloœæ obie k tów s³u¿ bo wych zlo ka li zo wa na
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jest w bu dyn kach wy bu do wa nych w pier wszej po ³o wie XX wie ku i znaj du je siê na te re -
nach na ra ¿o nych na szko dy gór ni cze.

Ma j¹c je dnak ¿e na uwa dze trud n¹ sy tua cjê fi nan so w¹ Po li cji za sz³a ko nie cz noœæ
wstrzy ma nia no wych in we sty cji bu dow la nych, a tak ¿e ogra ni cze nia ilo œci re mon tów
is t nie j¹ cej in fra struk tu ry po li cyj nej.

W zwi¹z ku z po wy ¿ szym czêœæ za dañ in we sty cyj nych za pla no wa no prze nieœæ na
2010 rok. Prze nie sie nie to od bê dzie siê w ra mach pla no wa nej no we li za cji usta wy
o usta no wie niu „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji, Stra ¿y Gra ni cz nej, Pañ stwo wej Stra ¿y
Po ¿ar nej i Biu ra Ochro ny Rz¹ du w la tach 2007–2009”.

Z po wa ¿a niem

MI NI STER
SPRAW WE WNÊ TRZ NYCH
I AD MI NI STRA CJI
z up. Adam Ra pac ki
Pod se kre tarz Sta nu
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

skie ro wa ne do mar sza³ ka Se na tu Bog da na Bo ru se wi cza

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku!
Zwra cam siê do Pa na Mar sza³ ka w spra wie wy jaœ nie nia ter mi no wo œci

i rze tel no œci od po wie dzi udzie la nych przez or ga ny ad mi ni stra cji rz¹ do wej na
oœ wiad cze nia se na tor skie. Otó¿ do tej po ry nie otrzy ma ³em od po wie dzi na
oœ wiad cze nia z³o ¿o ne na po sie dze niach Se na tu w li s to pa dzie i w gru dniu
ubieg ³e go ro ku. Zgo d nie z art. 49 ust. 5 Re gu la mi nu Se na tu od po wie dzi po -
win ny byæ udzie la ne se na to rom w for mie pi sem nej, w ter mi nie nie d³u¿ szym
ni¿ trzy dzie œci dni od dnia prze ka za nia oœ wiad cze nia.

Bar dzo pro szê Pa na Mar sza³ ka o wy jaœ nie nie za is t nia ³ej sy tua cji i zwró -
ce nie wiê k szej uwa gi na kwe stie ter mi no wo œci i rze tel no œci od po wie dzi na
oœ wiad cze nia se na tor skie. Tu nie cho dzi tyl ko i wy ³¹ cz nie o rze tel noœæ od po -
wie dzi w sto sun ku do mnie, ale o po wa¿ niej sz¹ spra wê – o rze tel noœæ dzia ³añ 
cz³on ków Ra dy Mi ni strów i pod leg ³ych im re sor tów, przed sta wi cie li or ga nów
i in sty tu cji pañ stwo wych lub sa mo rz¹ do wych w sto sun ku do oby wa te li, któ -
rzy ma j¹ pro ble my.

Z po wa ¿a niem
Grzegorz Wojciechowski

Od po wiedŸ

War sza wa, 19 lu te go 2009 r.

Sza no wny Pan
Grze gorz Woj cie chow ski
Se n a tor RP

W od po wie dzi na Pañ skie oœ wiad cze nie z³o ¿o ne na 26. po sie dze niu Se na tu, skie ro -
wa ne do mnie w zwi¹z ku z nie o trzy ma niem przez Pa na od po wie dzi na oœ wiad cze nia
z³o ¿o ne w li s to pa dzie i gru dniu ubieg ³e go ro ku, up rzej mie in for mu jê, ¿e zgo d nie z Pañ -
sk¹ su ge sti¹ zwró ci ³em siê do mi n i s ter pra cy i po li ty ki spo ³e cz nej oraz mi ni stra rol ni c-
twa i roz wo ju wsi z przy pom nie niem o obo wi¹z ku udzie le nia od po wie dzi na oœ wiad cze -
nie se na tor skie w for mie pi sem nej w ter mi nie nie d³u¿ szym ni¿ 30 dni od dnia otrzy ma -
nia oœ wiad cze nia przez je go ad re sa ta.

W przy pad ku od po wie dzi prze s³a nej przez g³ó wne go geo de tê kra ju na st¹ pi³ nie for -
tun ny zbieg oko li cz no œci. Ad re sat Pañ skie go oœ wiad cze nia udzie li³ od po wie dzi w re gu -
la mi no wym ter mi nie i prze s³a³ j¹ do Kan ce la rii Se na tu. Zo sta ³a ona prze ka za na Pa nu
Se na to ro wi bez po œre dnio do skryt ki se na tor skiej, po za obo wi¹ zu j¹ cym w Kan ce la rii
Se na tu ob ie giem do ku men tów.

Bogdan Borusewicz
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

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

Pa nie Pre mie rze!
Zwra cam siê do Pa na Pre mie ra w spra wie, w któ rej ju¿ in ter we nio wa ³em

i pro wa dzi ³em ko re spon den cjê z mi ni strem spra wied li wo œci, a któ ra do ty czy
wy jaœ nie nia nie pra wid ³o wo œci w po stê po wa niu s¹ do wym i ko mor ni czym.
Oœ wiad czam, ¿e udzie lo na mi przez mi ni stra spra wied li wo œci od po wiedŸ
(z dnia 22.10.08, znak pis ma DWOiP–IV–0700–35/08, oraz z dnia 7.01.09,
znak pis ma DWOiP–IV–0700–52/08; BM–1–0700–669/08) jest, de li kat nie
mó wi¹c, nie sa tys fak cjo nu j¹ ca, a mó wi¹c wprost, lek ce wa ¿¹ ca. Po twier dze -
niem lek ce wa ¿¹ ce go sto sun ku mi ni stra jest nie tyl ko przed mio to we trak to wa -
nie tej spra wy, ale i brak od po wie dzi na ko lej ne pis ma z³o ¿o ne w tej spra wie
w dniu 18 gru dnia 2008 r.

Skar gi trzech po szko do wa nych wska zu j¹ na ra ¿¹ ce nad u ¿y cie pra wa,
któ re go siê do pu sz czo no w sto sun ku do nich. Przy pom nê tyl ko za sa dni cze
fak ty. Pier wsza skar ga do ty czy zli cy to wa nia przez ko mor ni ka ci¹g ni ka war -
te go oko ³o 20 ty siê cy z³ za kwo tê 2 ty siê cy z³, któ re go na byw c¹ oka za ³a siê
oso ba za trud nio na w biu rze ko mor ni ka. Dru ga – zli cy to wa nia ca ³e go ma j¹t -
ku, tj. go spo dar stwa rol ne go o po wie rzchni 13 ha wraz z bu dyn ka mi, nie -
wspó³ mier nie do za d³u ¿e nia. W trze cim przy pad ku ko mor nik przy j¹³
za ni ¿o n¹ wy ce nê rze czo znaw cy i zli cy to wa³ ro dzin ny dom i ru cho mo œci.
Wszy s t kie te za rzu ty znaj du j¹ po twier dze nie w przed sta wio nych przez po -
szko do wa nych do ku men tach.

Dla cze go mi n i s ter spra wied li wo œci w ogó le nie przy jmu je pod no szo nych
ar gu men tów i na wet ich nie pró bu je roz wa ¿aæ, tyl ko z za ³o ¿e nia je od rzu ca?
Udzie lo ne od po wie dzi ma j¹ cha rak ter sche ma ty cz ny i po ja wia j¹ siê w nich te
sa me sfor mu ³o wa nia, co po raz ko lej ny po twier dza lek ce wa ¿e nie spra wy. Po -
zwo lê so bie przy to czyæ kil ka przy k³a dów z do tych czas udzie lo nych mi od po -
wie dzi. Otó¿ cho cia¿ py ta ³em, dla cze go ko mor nik nie sprze da³
przed mio to we go ci¹g ni ka rol ni cze go na z³om – mo g¹c uzy s kaæ w ten spo sób
zna cz nie wy ¿ sz¹ kwo tê – sko ro po jazd (we d³ug opi nii bieg ³e go) by³ w z³ym
sta nie te chni cz nym, to w od po wie dzi z mi ni ster stwa ten fakt w ogó le zo sta³
po mi niê ty. Po mi niê to ró w nie¿ fakt b³ê dnej wy ce ny. Z prze ka za nych do ku -
men tów spra wy wy ni ka, i¿ wy ce nie zo sta³ pod da ny ci¹g nik o in nej na zwie.
Po za tym spo sób prze pro wa dze nia wy ce ny na su wa za sa dne w¹t pli wo œci co
do te go, czy po wo ³a ny bieg ³y s¹ do wy te chni ki sa mo cho do wej po sia da³ nie -
zbê d n¹ wie dzê do spo rz¹ dze nia przed mio to wej wy ce ny ci¹g ni ka rol ni cze go.
Opi nia bieg ³e go okreœ la j¹ ca sza cun ko w¹ war toœæ ryn ko w¹ ci¹g ni ka nie za -
wie ra wie lu is tot nych ele men tów, ta kich jak np. typ i moc sil ni ka oraz in nych
pod sta wo wych pa ra me trów sil ni ka, is tot nych przy sza co wa niu war to œci
ci¹g ni ka; opi nia ta nie za wie ra tak ¿e opi su uk ³a du na pê do we go, jez dne go
oraz uk ³a dów agre go wa nia (ro dza ju i ty pu pod noœ ni ków na rzê dzi, WOM,
hyd rau li ki ze wnê trz nej itd.). Bieg ³y w swo jej opi nii do k³a dnie opi su je na to -
miast stan ka ro se rii, któ rej ci¹g nik rol ni czy – ani ten, ani ¿a den in ny – w ogó le 
nie po sia da. Tak wiêc z opi su przed sta wio ne go przez bieg ³e go je dno zna cz nie
wy ni ka, i¿ nie za poz na³ siê on z uk ³a da mi is tot ny mi dla ci¹g ni ka rol ni cze go.
Re a su mu j¹c, bieg ³y w swo jej opi nii wiê cej po de jrze wa ni¿ stwier dza, a prze -
cie¿ je go za da nie po le ga na fa cho wym i do k³a dnym stwier dze niu sta nu te ch-
ni cz ne go ci¹g ni ka rol ni cze go. Dla cze go za tem opi nia ta, po mi mo tak ra ¿¹ cych
b³ê dów, nie bu dzi ¿a dnych za strze ¿eñ?

Pro si ³em ró w nie¿ o do star cze nie przy k³a dów trans ak cji, z któ rych ko rzy -
sta³ bieg ³y, usta la j¹c ce nê przed mio to we go ci¹g ni ka w swo jej opi nii, oraz
o po da nie me to dy wy ce ny za sto so wa nej przez te go bieg ³e go. Nie ste ty po raz
ko lej ny nie uzy s ka ³em od po wie dzi. W zwi¹z ku z wy st¹ pie niem tak ele men -
tar nych b³ê dów i bra ków w opi nii bieg ³e go na su wa siê ko lej ne py ta nie: czy
po wo ³a ny bieg ³y by³ spe cja li st¹? Na to ró w nie¿ nie uzy s ka ³em od po wie dzi od
pa na mi ni stra.

Po za tym pan mi n i s ter i pod leg li mu urzê dni cy w ogó le nie wi dz¹ ¿a dne go
pro ble mu w tym, ¿e na byw c¹ ci¹g ni ka oka za³ siê pra co wnik kan ce la rii ko -
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mor ni czej, a za raz po na by ciu te go po jaz du po pro stu go od sprze da³. Czy nie
wska zu je to na ewi den tne nad u ¿y cie i czy nie jest za sa dne po de jrze nie, i¿ na -
by cie mia ³o cha rak ter spe ku la cyj ny? Dla cze go ta spra wa nie zo sta ³a zba da na? 
Po za tym dla cze go nikt nie za u wa ¿y³, ¿e by³ to je dy ny ci¹g nik w go spo dar -
stwie, w zwi¹z ku z czym nie po wi nien zo staæ za jê ty i zli cy to wa ny?

W tym sta nie rze czy, wo bec oczy wi stych po de jrzeñ nad u ¿y cia pra wa
przez ko mor ni ka, po wo ³y wa nie siê na nie za wis ³oœæ s¹ du i brak mo¿ li wo œci
dzia ³a nia ze stro ny pa na mi ni stra spra wied li wo œci jest nie zro zu mia ³e. Zwra -
cam uwa gê Pa na Pre mie ra na fakt, ¿e pan mi n i s ter jest ró w nie¿ pro ku ra to rem 
ge ne ral nym RP i w sy tua cji po de jrze nia za is t nie nia prze stêp stwa po wi nien
dzia ³aæ z urzê du, a w tej spra wie to po de jrze nie wy da je siê oczy wi ste. Po -
twier dze niem za nie cha nia tych dzia ³añ jest fakt, i¿ do pie ro w sty cz niu br. De -
par ta ment Wy ko na nia Orze czeñ i Pro ba cji Mi ni ster stwa Spra wied li wo œci
wy st¹ pi³ o na de s³a nie akt po stê po wa nia pro wa dzo ne go w spra wie pa na J.S.
w ce lu ich wszech stron nej ana li zy w ra mach po sia da nych kom pe ten cji (zgo d -
nie z in for ma cj¹ z pis ma z dnia 7.01.09 r.), a spra wa jest zna na pa nu mi ni -
stro wi przy naj mniej od paŸ dzier ni ka ubieg ³e go ro ku (mo je pis mo w tej
spra wie do mi ni stra spra wied li wo œci z 7.10.08 r.). Z cze go wy ni ka a¿ ta ka
opie sza ³oœæ w dzia ³a niach urzê dni ków re sor tu spra wied li wo œci?

Pa nie Pre mie rze, bar dzo pro szê o wy jaœ nie nie. Nie cho dzi tu o rze tel noœæ
skie ro wa nych do mnie od po wie dzi, ale o zna cz nie po wa¿ niej sz¹ spra wê –
o rze tel noœæ dzia ³añ mi ni stra spra wied li wo œci w sto sun ku do oby wa te li
w przy pad kach, gdy is t nie j¹ za sa dne po de jrze nia na ru sze nia pra wa, a po -
krzyw dze ni lu dzie nie s¹ w sta nie dojœæ swoich praw. Czy tak fun kcjo nu j¹ ce
in sty tu cje pañ stwo we nie bu dz¹ obaw i w¹t pli wo œci Pa na Pre mie ra? Czy
nasz kraj ma byæ pañ stwem, w któ rym nie sza nu je siê lu dzi i w któ rym s¹ ³a -
ma ne pod sta wo we pra wa oby wa te li?

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski

Od po wiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

War sza wa, 17.03.2009 r.

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

Sza no wny Pa nie Mar sza³ ku,
w na wi¹ za niu do oœ wiad cze nia Pa na se na to ra z dnia 5 lu te go 2009 r., któ re na de -

s³a no wraz z pis mem z dnia 11 lu te go 2009 r. nr BPS/DSK-043-1356/09 – up rzej mie
przed sta wiam, co na stê pu je:

De par ta ment Wy ko na nia Orze czeñ i Pro ba cji za jmo wa³ siê ju¿ ana li z¹ po szcze gól -
nych spraw eg ze ku cyj nych pro wa dzo nych z udzia ³em Pa na J.S., Pa na A.H. oraz Pañ -
stwa H. i J.W. na sku tek, miê dzy in ny mi, in ter wen cji Pa na se na to ra.

We wszy s t kich wy ¿ ej wy mie nio nych spra wach nie stwier dzo no uchy bieñ, któ re
mo¿ na by by ³o usu n¹æ w dro dze nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go, któ re go za kres i cha rak -
ter szcze gó ³o wo przed sta wio no Pa nu se na to ro wi. Je dno cze nie pre zen tu j¹c po szcze gól -
ne spra wy wska zy wa no, ¿e orze cze nia wy da wa ne przez or ga ny eg ze ku cyj ne (s¹d lub
ko mor ni ka) mo g¹ byæ we ry fi ko wa ne w dro dze nad zo ru ju dy ka cyj ne go spra wo wa ne go
przez s¹ dy po wsze chne. Za tem ka ¿ da ze stron, w tym przy pad ku d³u¿ ni cy ma mo¿ li -
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woœæ sk³a da nia skarg, ewen tual nie za ¿a leñ zmie rza j¹ cych do ob ro ny swoich praw. Mi -
n i s ter Spra wied li wo œci nie ma up ra wnieñ, aby w tym za kre sie za stê po waæ stro ny.

Od no sz¹c siê do po stê po wa nia pro wa dzo ne go z udzia ³em Pa na J.S. któ re mu to
Pan se n a tor po œwiê ci³ naj wiê cej miej sca w swoim oœ wiad cze niu, na le ¿y stwier dziæ, ¿e
z wy jaœ nieñ Pre ze sa S¹ du Okrê go we go w Byd go sz czy wy ni ka, i¿ sza cun ko wa war toœæ
ci¹g ni ka zo sta ³a usta lo na w opar ciu o opi niê bieg ³e go s¹ do we go z za kre su te chni ki sa -
mo cho do wej i ru chu dro go we go oraz wy ce ny ma szyn i urz¹ dzeñ te chni cz nych, a za tem
na le ¿y za ³o ¿yæ, ¿e po sia da³ on wy ma ga ne up ra wnie nia do do ko na nia tej czyn no œci.
W tym miej scu trze ba pod nieœæ, ¿e d³u¿ nik nie zga dza j¹c siê z wy li czo n¹ war to œci¹
ci¹g ni ka móg³ z³o ¿yæ skar gê na osza co wa nie.

Nie mo¿ na po dzie liæ sta no wis ka Pa na se na to ra, ¿e Mi n i s ter Spra wied li wo œci nie za -
u wa ¿a pro ble mu w tym, i¿ na byw c¹ ci¹g ni ka oka za³ siê pra co wnik kan ce la rii ko mor ni -
czej. Po pier wsze na le ¿y po no w nie pod kreœ liæ, ¿e prze pi sy pra wa œciœ le okreœ la j¹ kr¹g
pod mio tów. któ re nie mo g¹ ucze stni czyæ w li cy ta cji ru cho mo œci. To wy ³¹ cze nie nie do -
ty czy pra co wni ka kan ce la rii ko mor ni czej. Za tem na by cie ci¹g ni ka przez ta k¹ oso bê nie 
sta no wi ³o na ru sze nia pra wa i tym sa mym nie da wa ³o mo¿ li wo œci wy ci¹ g niê cia wo bec
niej ja kich kol wiek kon sek wen cji. W tym miej scu na le ¿y je dy nie wska zaæ, ¿e Pre zes
S¹ du Okrê go we go w Byd go sz czy na ka za³ ko mor ni ko wi, aby w przy sz³o œci nie do pu sz -
cza³ do ta kich sy tua cji.

Od no sz¹c siê do za rzu tu opie sza ³o œci De par ta men tu Wy ko na nia Orze czeñ i Pro ba -
cji w za ¿¹ da niu akt po stê po wa nia eg ze ku cyj ne go pro wa dzo ne go z udzia ³em Pa na J.S.
na le ¿y wska zaæ, ¿e zgo d nie z przy jê t¹ pro ce du r¹ De par ta ment wy stê pu je do Pre ze sa
S¹ du Okrê go we go o zba da nie spra wy w ra mach spra wo wa ne go nad zo ru, co mia ³o
miej sce w tym przy pad ku, a do pie ro, gdy uz na to za ce lo we, zwra ca siê o na de s³a nie akt 
ko mor ni czych. Na mar gi ne sie na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e po zba da niu przed mio to wych akt
nie stwier dzo no uchy bieñ, któ re mo¿ na by by ³o usu n¹æ w try bie nad zo ru ad mi ni stra -
cyj ne go.

W tym miej scu do dat ko wo na le ¿y wska zaæ, ¿e Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Œwie ciu po -
sta no wie niem z dnia 30 wrzeœ nia 2004 r. umo rzy ³a œle dz two w spra wie prze kro cze nia
up ra wnieñ przez Ko mor ni ka S¹ do we go przy S¹ dzie Re jo no wym w Œwie ciu po le ga j¹ ce -
go ma za jê ciu ci¹g ni ka rol ni cze go mar ki Ur sus C – 360 na le ¿¹ ce go do d³u¿ ni ka oraz
sprze da ¿y te go ci¹g ni ka, mi mo up rze d nie go wnios ku wie rzy cie la o za wie sze nie eg ze ku -
cji oraz wy ³¹ cze niu z mo cy pra wa spod eg ze ku cji ci¹g ni ka rol ni cze go s³u ¿¹ ce go do wy -
ko ny wa nia oso bi stej pra cy za rob ko wej, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. wo bec bra ku
zna mion czy nu za bro nio ne go. Orze cze nie to nie zo sta ³o za skar ¿o ne przez Pa na J.S.

Z po wy ¿ sze go wy ni ka, ¿e Mi ni ster stwo Spra wied li wo œci po de jmo wa ³o dzia ³a nia
zmie rza j¹ ce do wy jaœ nie nia przed sta wio nych za rzu tów w ra mach po sia da nych kom pe -
ten cji i bez wkra cza nia w sfe rê za re zer wo wa n¹ dla nie za wis ³ych s¹ dów. Za tem nie mo¿ -
na mó wiæ o lek ce wa ¿¹ cym po de jœciu do wy ko ny wa nych za dañ, a w tym do
roz poz na wa nia sk³a da nych in ter wen cji.

Z wy ra za mi sza cun ku i sym pa tii

Se kre tarz Sta nu
w MI NI STER STWIE SPRA WIED LI WO ŒCI
Krzy sztof Kwiat kow ski
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Oœ wiad cze nie se na to ra Grze go rza Woj cie chow skie go

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

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Wie lo kro t nie zwra ca ³em siê do Pa na Mi ni stra w spra wie pro ble mów do ty -

ka j¹ cych m³o dych rol ni ków. Nie s¹ one ob ce Pa nu Mi ni stro wi i dziê ki Pa na
przy chyl no œci kil ka pro ble mów uda ³o siê roz wi¹ zaæ. Pod jê te dzia ³a nia nie s¹
je dnak ¿e kom plek so we i nie roz wi¹ zu j¹ wszy s t kich pro ble mów. W zwi¹z ku
z tym chcia³ bym za su ge ro waæ Pa nu Mi ni stro wi kil ka kwe stii jak ¿e is tot nych
dla rol ni ków, któ rzy te raz roz po czy na j¹ dzia ³al noœæ i prze jmu j¹ go spo dar -
stwa. Mia no wi cie wie lu m³o dych lu dzi, któ rzy prze jmu j¹ go spo dar stwa
w wy ni ku zda rzeñ lo so wych, tj. œmier ci je d ne go z ro dzi ców, nie jest w sta nie
wy pe³ niæ wa run ków obo wi¹ zu j¹ cych przy sk³a da niu wnios ku o przy zna nie
po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni -
kom”. Wy ni ka to z fak tu, ¿e za da tê prze jê cia go spo dar stwa uz na je siê da tê
œmier ci ro dzi ca czy mo ment uzy s ka nia pra wa do spad ku lub czê œci spad ku.
Pa nu Mi ni stro wi nie s¹ ob ce pol skie re a lia i z pe w no œci¹ zna ny jest fakt, ¿e
pro ce du ry i for mal no œci nie je dno krot nie za jmu j¹ doœæ du ¿o cza su, co po wo du -
je, ¿e m³o dy cz³o wiek prze kra cza wy zna czo ny w wa run kach przy zna wa nia
po mo cy ter min up ra wnia j¹ cy go do uzy s ka nia do fi nan so wa nia.

Pa nie Mi ni strze, zwra cam siê do Pa na w tej spra wie, gdy¿ znam co naj -
mniej kil ka ta kich przy pad ków, kie dy m³o de mu rol ni ko wi od mó wio no przy -
zna nia do fi nan so wa nia, gdy¿ zbyt d³u go ci¹ g n¹ ce siê for mal no œci spad ko we
spo wo do wa ³y, ¿e up ³y n¹³ wy ma ga ny prze pi sa mi okres. W zwi¹z ku z tym
pro szê Pa na Mi ni stra o wy jaœ nie nie, z cze go wy ni ka ta ka in ter pre ta cja prze -
pi sów i przy jmo wa nie za da tê roz po czê cia pro wa dze nia go spo dar stwa mo -
ment na by cia pra wa do spad ku, a nie je dno krot nie czê œci spad ku, tj. dzieñ
œmier ci ro dzi ca. Prze cie¿ je œ li go spo dar stwo sta no wi wspó³ w³as noœæ, nie
mo¿ na go pro wa dziæ sa mo dziel nie. Ta ka in ter pre ta cja prze pi sów pro wa dzi
do pod wój nych tra ge dii tych m³o dych lu dzi – pier wsz¹ by ³a œmieræ ich ro dzi -
ca, dru g¹ jest ode branie szan sy na po moc przy roz po czê ciu pro wa dze nia go -
spo dar stwa po przez od mó wie nie do fi nan so wa nia. Czy we d³ug Pa na
Mi ni stra ta kie po stê po wa nie jest za sa dne? Czy Pan Mi n i s ter nie wi dzi za gro -
¿e nia, ¿e ta kie unie mo¿ li wia nie uzy s ka nia po mo cy spo wo du je nie chêæ m³o -
dych lu dzi do po zo sta wa nia na wsi i pro wa dze nia od zie dzi czo nych
go spo darstw?

Ko lej n¹ spra w¹, na któ r¹ prag nê zwró ciæ uwa gê Pa na Mi ni stra, jest pro b -
lem wie lu m³o dych lu dzi, któ rym od mó wio no do fi nan so wa nia, gdy¿ mo ment
roz po czê cia przez nich pro wa dze nia go spo dar stwa przy pad³ na okres, kie dy
nie przy jmo wa no wnios ków ze wzglê du naj pierw na wy ko rzy sta nie fun du -
szy z lat 2004–2006, a po tem na prze d³u ¿a j¹ ce siê for mal no œci w przy jê ciu
no we go PROW na la ta 2007–2013. Wie lu tych m³o dych lu dzi spe³ nia wszy s t -
kie wy mo gi for mal ne, po za tym je d nym – ¿e nie ze swo jej wi ny i z po wo du sy -
tua cji od nich nie za le¿ nych, na któ re nie mie li ¿a dne go wp³y wu, up ³y n¹³ okres 
po zwa la j¹ cy im na ubie ga nie siê o do fi nan so wa nie. Ja kie roz wi¹ za nie dla
tych m³o dych lu dzi pro po nu je Mi ni ster stwo Rol ni ctwa i ilu ta kich m³o dych rol -
ni ków wy st¹ pi ³o z wnios kiem o przy zna nie po mo cy fi nan so wej i spot ka ³o siê
z od mo w¹?

Pa nie Mi ni strze, pro szê o za poz na nie siê z wy ¿ ej opi sa ny mi za ga dnie nia -
mi oraz o udzie le nie wy jaœ nieñ, a tak ¿e o roz wa ¿e nie wpro wa dze nia ko nie cz -
nych zmian do pro gra mu u³at wia j¹ ce go start m³o dym lu dziom, któ rzy
zde cy do wa li siê na pod jê cie jak ¿e trud ne go w dzi siej szych cza sach za da nia – 
pra cy na wsi w go spo dar stwie rol nym.

Z po wa ¿a niem
Grze gorz Woj cie chow ski
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Od po wiedŸ

War sza wa, 16.03.2009 r.

Pa ni
Kry sty na Bo che nek
Wi ce mar sza ³ek Se na tu
Rze czy po spo li tej Pol skiej

Sza no wna Pa ni Mar sza ³ek,
w od po wie dzi na pis mo z dnia 11 lu te go br., znak: BPS/DSK-043-1357/09, prze -

ka zu j¹ ce do Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi oœ wiad cze nie z³o ¿o ne przez se na to ra
Grze go rza Woj cie chow skie go na 26. po sie dze niu Se na tu w dniu 5 lu te go 2009 r., prze -
ka zu jê co na stê pu je.

Up rzej mie in for mu jê, i¿ zgo d nie z prze pi sa mi roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Rol ni ctwa
i Roz wo ju Wsi z dnia 17 paŸ dzier ni ka 2007 ro ku w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków
i try bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o -
dym rol ni kom” ob jê te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007 –2013
(Dz. U. z 2007 r. Nr 200, poz. 1443 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 147), wspar ciem mo g¹ zo -
staæ ob jê te oso by, któ re do pie ro pla nu j¹ prze jê cie go spo dar stwa i ni gdy wcze œ niej nie
pro wa dzi ³y dzia ³al no œci rol ni czej (tzw. „kan dy da ci”), tj. nie by ³y po sia da cza mi nie ru -
cho mo œci rol nej o po wie rzchni u¿yt ków rol nych po wy ¿ ej 1 ha, nie pro wa dzi ³y dzia ³ów
spe c jal nych pro duk cji rol nej, nie by ³y ubez pie czo ne w KRUS ja ko rol ni cy lub ma³ ¿on -
ko wie rol ni ków, nie otrzy ma ³y kre dy tu pre fe ren cyj ne go, nie wy stê po wa ³y o do p³a ty
bez po œre dnie ani o wspar cie dla rol ni ków w ra mach SA PARD, SPO „Re struk tu ry za -
cja...” lub PROW 2007–2013. Do z³o ¿e nia wnios ku o przy zna nie po mo cy w ra mach te go 
dzia ³a nia up ra wnie ni s¹ tak ¿e ci, któ rzy roz po czê li pro wa dze nie dzia ³al no œci rol ni czej
w spo sób okreœ lo ny w § 7 ust. 1 ww. roz po rz¹ dze nia, tj. w go spo dar stwie rol nym na by -
tym w dro dze spad ku al bo da ro wiz ny przed ukoñ cze niem 18. ro ku ¿y cia lub w trak cie
na u ki w sy s te mie dzien nym (je dnak nie póŸ niej ni¿ w dniu ukoñ cze nia 26. ro ku ¿y cia),
je ¿e li od dnia roz po czê cia pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej do dnia z³o ¿e nia wnios ku
o przy zna nie po mo cy nie up ³y nê ³o wiê cej ni¿ 12 mie siê cy.

Za dzieñ pod jê cia dzia ³al no œci rol ni czej za sa dni czo uwa ¿a siê dzieñ we jœcia po raz
pier wszy w po sia da nie nie ru cho mo œci o po wie rzchni u¿yt ków rol nych co naj mniej
1 ha. Je dnak ¿e, w przy pad ku osób, któ re na by ³y go spo dar stwo przed ukoñ cze niem
18. ro ku ¿y cia lub w trak cie na u ki w sy s te mie dzien nym, za mo ment roz po czê cia pro -
wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej mo¿ na uz naæ od po wie d nio dzieñ osi¹g niê cia pe³ no let -
no œci al bo ukoñ cze nia szko ³y, a w przy pad ku na by cia nie ru cho mo œci w dro dze spad ku 
– dzieñ ot war cia spad ku.

Zgo d nie z art. 924 Ko dek su cy wil ne go, z chwi l¹ œmier ci spad ko daw cy na stê pu je ot -
war cie spad ku. Ot war cie spad ku jest ter mi nem techniczno-prawnym, któ rym po s³u -
gu je siê pra wo spad ko we dla oz na cze nia chwi li œmier ci spad ko daw cy. Sto so wnie zaœ
do art. 925 Ko dek su cy wil ne go, z chwi l¹ ot war cia spad ku spad ko bier ca na by wa spa -
dek. Oz na cza to, ¿e spad ko bier ca wstê pu je z mo cy pra wa w pra wa i obo wi¹z ki spad ko -
daw cy, przy czym wst¹ pie nie to nie jest za le¿ ne ani od wo li, ani te¿ wie dzy
spad ko bier cy. Wst¹ pie nie to nie jest je dnak de fi ni ty wne, spa dek mo ¿e zo staæ bo wiem
od rzu co ny. Od no sz¹c siê do in sty tu cji przy jê cia i od rzu ce nia spad ku, o któ rej mo wa
w art. 1012 i n. Ko dek su cy wil ne go, na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e co do za sa dy oœ wiad cze nie ta -
kie po win no byæ z³o ¿o ne przed s¹ dem lub no ta riu szem w ter mi nie 6 mie siê cy od dnia,
w któ rym spad ko bier ca do wie dzia³ siê o ty tu le swe go po wo ³a nia. Brak oœ wiad cze nia
spad ko bier cy w po wy ¿ szym ter mi nie jest je dno zna cz ny z pro stym przy jê ciem spad ku,
(art. 1015 § 2 Ko dek su cy wil ne go).

Trze ba je dnak pod kreœ liæ, ¿e z³o ¿e nie oœ wiad cze nia o przy jê ciu spad ku czy te¿ przy -
jê cie spad ku na sku tek mil cze nia po twier dza je dy nie for mal nie stan za is t nia ³y w chwi li 
ot war cia spad ku, co oz na cza, ¿e spad ko bier ca wst¹ pi³ w pra wa i obo wi¹z ki spad ko -
daw cy od chwi li ot war cia spad ku. In sty tu cja ta mo ¿e je dy nie ogra ni czyæ od po wie dzial -
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noœæ spad ko bier cy za d³u gi spad ko we b¹dŸ te¿, w przy pad ku od rzu ce nia spad ku,
spo wo do waæ wy ³¹ cze nie od dzie dzi cze nia (w ta kiej sy tua cji spad ko bier ca trak to wa ny
jest jak by nie do ¿y³ ot war cia spad ku).

Ana lo gi cz ne skut ki pra w ne wy wo ³u je po sta no wie nie o stwier dze niu na by cia spad -
ku, o któ rym mo wa w art. 1025 i n. Ko dek su cy wil ne go. In ny mi s³o wy, w ta kim po sta -
no wie niu s¹d po twier dza je dy nie, ¿e z chwi l¹ ot war cia spa dek na by³ okreœ lo ny
spad ko bier ca lub spad ko bier cy. Po sta no wie nie to pe³ ni fun kcjê legitymacyjno-
-dowodow¹, bo wiem do mnie my wa siê, ¿e oso ba, któ ra je otrzy ma ³a, jest spad ko bier c¹,
a po nad to wzglê dem oso by trze ciej, któ ra nie ro œci so bie praw do spad ku z ty tu ³u dzie -
dzi cze nia, spad ko bier ca mo ¿e udo wo dniæ swe pra wa wy ni ka j¹ ce z dzie dzi cze nia tyl ko
stwier dze niem na by cia spad ku (art. 1027 Ko dek su cy wil ne go). Oz na cza to, ¿e je ¿e li
spad ko bier ca chce udo wo dniæ, ¿e rze czy wi œcie nim jest, po wi nien przed ³o ¿yæ pra wo -
moc ne po sta no wie nie o stwier dze niu na by cia spad ku.

Wie lo kro t nie do dzie dzi cze nia jest po wo ³a nych (z te sta men tu lub usta wy) kil ku
spad ko bier ców i wów czas dzie dzi cz¹ oni spa dek w oz na czo nych czê œciach u³am ko -
wych. Do ko na nie dzia ³u spad ku (na mo cy umo wy mie dzy spad ko bier ca mi lub orze cze -
nia s¹ du) zno si do tych cza so w¹ wspól noœæ ma j¹t ku spad ko we go spad ko bier ców. Je ¿e li 
spa dek rze czy wi œcie przy pa da kil ku spad ko bier com, do wspól no œci ma j¹t ku spad ko -
we go oraz do dzia ³u spad ku ma j¹ za sto so wa nie od po wie d nio prze pi sy o wspó³ w³as no -
œci w czê œciach u³am ko wych (art. 1035 Ko dek su cy wil ne go). Oz na cza to, ¿e ta cy
spad ko bier cy s¹ m.in. wspó³ po sia da cza mi przed mio tów na le ¿¹ cych do spad ku. Po
ewen tual nym dzia le spad ku, ka ¿ dy z nich sta je siê wy ³¹ cz nym po sia da czem (czy w³a -
œci cie lem) tej czê œci spad ku, któ ra zo sta ³a mu przy zna na w dro dze umo wy lub orze cze -
nia s¹ du. Nie zmie nia to je dnak, co do za sa dy, fak tu, ¿e ta ki spad ko bier ca nie sta je siê
po sia da czem przy zna nych mu w dro dze dzia ³u spad ku rze czy do pie ro od te go dzia ³u,
bo wiem w pra wa i obo wi¹z ki spad ko daw cy wst¹ pi³ ju¿ od dnia ot war cia spad ku po tym 
spad ko daw cy.

Zgo d nie z art. 195 Ko dek su cy wil ne go, wspó³ w³as noœæ jest w³a s no œci¹ tej sa mej
rze czy przy s³u gu j¹ c¹ nie po dziel nie kil ku oso bom. Art. 206 Ko dek su cy wil ne go sta no wi 
na to miast, ¿e wspó³ w³a œci cie lo wi przy s³u gu je w³a dz two nad ca ³¹ rze cz¹ w za kre sie
wspó³ po sia da nia i ko rzy sta nia.

Wo bec po wy ¿ sze go, od no sz¹c siê bez po œre dnio do prze pi sów roz po rz¹ dze nia re gu -
lu j¹ ce go wa run ki przy zna wa nia wspar cia w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o -
dym rol ni kom”, na le ¿y stwier dziæ, ¿e je ¿e li wnios ko daw ca ww. dzia ³a nia nie na by³
go spo dar stwa przed ukoñ cze niem 18. ro ku ¿y cia ani bê d¹c w trak cie na u ki w sy s te mie 
dzien nym, za dzieñ roz po czê cia pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej uz na je siê dzieñ we jœcia
w po sia da nie nie ru cho mo œci rol nej, czy li – w przy pad ku na by cia nie ru cho mo œci w dro -
dze spad ku – dzieñ ot war cia spad ku, po nie wa¿ w ta kich przy pad kach in ne roz wi¹ za nia 
by ³y by w sprze cz no œci z prze pi sa mi pra wa.

Od no sz¹c siê do kwe stii wspar cia dla m³o dych rol ni ków, któ rzy na by li go spo dar -
stwa rol ne w po prze d nim okre sie pro gra mo wa nia (2004–2006), in for mu jê, ¿e pre mia
w ra mach dzia ³a nia „U³at wia nie star tu m³o dym rol ni kom” prze zna czo na jest dla osób,
któ re po raz pier wszy roz po czy na j¹ sa mo dziel ne pro wa dze nie go spo dar stwa rol ne go.
Wa run kiem uzy s ka nia po mo cy, okreœ lo nym w prze pi sach wspól no to wych (art. 13
ust. 4 roz po rz¹ dze nia Ko mi sji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 gru dnia 2006 r.), któ re
mu sz¹ byæ bez wzglê dnie prze strze ga ne przez ka ¿ dy kraj cz³on kow ski UE, jest za cho -
wa nie 18 mie siê cy po miê dzy roz po czê ciem przez m³o de go rol ni ka pro wa dze nia dzia ³al -
no œci rol ni czej a wy da niem de cyz ji o przy zna niu po mo cy przez od po wie d ni¹ in sty tu cjê
wdra ¿a j¹ c¹.

Zgo d nie z prze pi sa mi ww. roz po rz¹ dze nia, w ra mach pier wsze go na bo ru wnios ków
o przy zna nie po mo cy, któ ry roz po cz¹³ siê 3 mar ca 2008 r., w okre sie do dnia 30 czer wca
2008 r. o pre miê mog ³y ubie gaæ siê wy ³¹ cz nie oso by bê d¹ ce po sia da cza mi go spo darstw 
rol nych, pod wa run kiem, ¿e roz po czê ³y one pro wa dze nie dzia ³al no œci rol ni czej nie
wcze œ niej ni¿ w okre sie 14 mie siê cy przed dniem z³o ¿e nia wnios ku o przy zna nie po mo -
cy. Do dat ko wo, ko lej noœæ roz pa try wa nia wnios ków z³o ¿o nych do 30 czer wca 2008 r. by -
³a uza le¿ nio na nie tyl ko od dnia z³o ¿e nia wnios ku, ale ró w nie¿ od dnia roz po czê cia
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pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej przez ubie ga j¹ ce go siê o pre miê. Ta ki spo sób or ga -
ni za cji na bo ru wnios ków mia³ na ce lu za gwa ran to wa nie pier wszeñ stwa w ubie ga niu
siê o wspar cie oso bom, któ re ju¿ prze jê ³y go spo dar stwa i pod jê ³y dzia ³al noœæ rol ni cz¹
w obe c nym okre sie pro gra mo wa nia, obe jmu j¹ cym la ta 2007–2013, tak aby umo¿ li wiæ
im za cho wa nie po dyk to wa ne go prze pi sa mi wspól no to wy mi mak sy mal ne go 18-miesiêcznego 
okre su, ja ki mo ¿e up ³y n¹æ miê dzy dniem roz po czê cia przez m³o de go rol ni ka pro wa dze -
nia dzia ³al no œci rol ni czej a dniem wy da nia przez dy rek to ra od dzia ³u re gio nal ne go
ARiMR de cyz ji o przy zna niu po mo cy.

Oso by, któ re na by ³y go spo dar stwa w po prze d nim okre sie pro gra mo wa nia, tj. w la -
tach 2004–2006, nie bê d¹ za sa dni czo mog ³y otrzy maæ wspar cia dla m³o dych rol ni ków
w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 (PROW
2007–2013). Wy j¹ tek mo g¹ sta no wiæ ci, któ rzy prze jê li go spo dar stwo przed ukoñ cze -
niem 18. ro ku ¿y cia lub w trak cie na u ki w sy s te mie dzien nym. W przy pad ku tych osób
bo wiem, za dzieñ roz po czê cia pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej uwa ¿a siê od po wie d -
nio dzieñ uzy s ka nia pe³ no let no œci lub ukoñ cze nia szko ³y, a nie dzieñ we jœcia w po sia -
da nie go spo dar stwa.

Na le ¿y wy raŸ nie za zna czyæ, ¿e œwiad cze nia dla m³o dych rol ni ków s¹ œciœ le re gla -
men to wa ne oraz uza le¿ nio ne od bu d¿e tu da ne go dzia ³a nia i od spe³ nie nia przez wnios -
ko daw ców kon kret nych prze s³a nek szcze gó ³o wo okreœ lo nych w prze pi sach re gu lu -
j¹ cych za sa dy przy zna wa nia po mo cy w ra mach przed mio to we go dzia ³a nia. Oz na cza to, 
¿e pre mia mo ¿e byæ przy zna na tyl ko oso bom spe³ nia j¹ cym wszy s t kie kry te ria do stê pu
(w szcze gól no œci wa ru nek mak sy mal ne go okre su pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej)
i wy ³¹ cz nie w ra mach do stêp nych œrod ków fi nan so wych.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e w Pro gra mie Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta
2007–2013 prze wi dzia nych jest sze reg dzia ³añ, któ rych ce lem jest wspar cie dzia ³al no -
œci rol ni czej oraz sze ro ko ro zu mia ne go oto cze nia rol ni ctwa. Do dzia ³añ, któ rych ce lem
jest bez po œre dnie wspar cie go spo darstw rol nych, za li cza siê m.in.: „Wspie ra nie go spo -
da ro wa nia na ob sza rach gór skich i in nych ob sza rach o nie ko rzy stnych wa run kach go spo -
da ro wa nia (ONW)” czy „Pro gram rol noœ ro do wis ko wy (P³at no œci rol noœ ro do wis ko we)”,
w ra mach któ rych po moc udzie la na jest w po sta ci zry cza³ to wa nych p³at no œci ob sza ro -
wych po spe³ nie niu przez rol ni ka okreœ lo nych zo bo wi¹ zañ, jak ró w nie¿ dzia ³a nia ty po -
wo in we sty cyj ne: „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych”, ma j¹ ce zwiê k szyæ efek ty wnoœæ
pro duk cji rol nej, czy „Ró¿ ni co wa nie w kie run ku dzia ³al no œci nie rol ni czej”, wspie ra j¹ ce
two rze nie w go spo dar stwach po za rol ni czych Ÿró de³ do cho dów.

Dzia ³a niem skie ro wa nym na wspar cie in we sty cji zwi¹ za nych z dzia ³al no œci¹ rol ni -
cz¹ jest „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych”. Dzia ³a nie to ad re so wa ne jest m.in. do
osób fi zy cz nych, po sia da j¹ cych od po wie d nie kwa li fi ka cje za wo do we, pro wa dz¹ cych
dzia ³al noœæ rol ni cz¹ oraz bê d¹ cych po sia da cza mi go spo dar stwa rol ne go o po wie rzchni
co naj mniej 1 ha i wiel ko œ ci eko no mi cz nej nie mniej szej ni¿ 4 ESU. Po moc w ra mach
ww. dzia ³a nia po le ga na re fun da cji 40–60% ko sz tów kwa li fi ko wal nych in we sty cji, któ -
ra przy czy ni siê do po pra wy ogól nych wy ni ków go spo dar stwa, nie ma cha rak te ru od -
two rze nio we go i jest eko no mi cz nie uza sa dnio na. Do ko sz tów kwa li fi ko wal nych za li cza
siê ko sz ty bu do wy, prze bu do wy, re mon tu po ³¹ czo ne go z mo der ni za cj¹ bu dyn ków lub
bu dow li wy ko rzy sty wa nych do pro duk cji rol nej, za ku pu ma szyn, urz¹ dzeñ, wy po sa ¿e -
nia do pro duk cji rol nej, za k³a da nia, wy po sa ¿e nia sa dów lub plan ta cji wie lo let nich, bu -
do wy al bo za ku pu ele men tów in fra struk tu ry te chni cz nej wp³y wa j¹ cych bez po œre dnio
na wa run ki pro wa dze nia dzia ³al no œci rol ni czej. Oso bom po ni ¿ej 40. ro ku ¿y cia, re a li -
zu j¹ cym ope ra cjê w ra mach te go dzia ³a nia, przy s³u gu je pod wy¿ szo ny o 10 pkt proc.
pu ³ap wspar cia, w po ró w na niu do po zio mu do fi nan so wa nia prze wi dzia ne go dla wnios -
ko daw ców, któ rzy ukoñ czy li 40 lat. Je œ li be ne fi cjen tem dzia ³a nia jest m³o dy rol nik
i ope ra cja bê dzie re a li zo wa na na ob sza rach ONW, ob sza rach NA TU RA 2000 oraz ob -
sza rach zwi¹ za nych z wdra ¿a niem Ra mo wej Dy rek ty wy Wo dnej, re fun da cja mo ¿e wy -
no siæ 60% ko sz tów kwa li fi ko wal nych. Na le ¿y do daæ, ¿e pier wszy na bór wnios ków
w ra mach oma wia ne go dzia ³a nia zo sta³ za koñ czo ny 13 gru dnia 2007 r. Na to miast in -
for ma cja o ko lej nym na bo rze wnios ków zo sta nie po da na do pub li cz nej wia do mo œci
przez Pre ze sa ARiMR na stro nie in ter ne to wej Agen cji (www.arimr.gov.pl) oraz w co naj -
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mniej je d nym dzien ni ku o za siê gu ogól no kra jo wym co naj mniej 14 dni przed ter mi nem 
uru cho mie nia na bo ru wnios ków, któ ry pla no wa ny jest w II kwar ta le br.

Szcze gó ³o we za sa dy do ty cz¹ ce po mo cy udzie la nej w ra mach ww. dzia ³a nia okreœ lo -
ne zo sta ³y w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra Rol ni ctwa i Roz wo ju Wsi z dnia 17 paŸ dzier ni ka
2007 r. w spra wie szcze gó ³o wych wa run ków i try bu przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej
w ra mach dzia ³a nia „Mo der ni za cja go spo darstw rol nych” ob jê te go Pro gra mem Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007–2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z póŸn. zm.). Treœæ
roz po rz¹ dze nia udo stêp nio na jest na stro nie www.min rol.gov.pl (=> PROW 2007–2013 
=> le gis la cja => Dzia ³a nie: Mo der ni za cja go spo darstw rol nych).

Z po wa ¿a niem

z up. MI NI STRA ROL NI CTWA
I ROZ WO JU WSI
Pod se kre tarz Sta nu
Ar tur £a wni czak
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Oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka

skie ro wa ne do mi ni stra œro do wis ka Ma cie ja No wic kie go

Sza no wny Pa nie Mi ni strze!
Zwra cam siê w spra wie przy spie sze nia prac nad no we li za cj¹ roz po rz¹ dze nia 

mi ni stra œro do wis ka do ty cz¹ ce go ga tun ków dzi ko wy stê pu j¹ cych zwie rz¹t ob jê -
tych ochro n¹ w czê œci do ty cz¹ cej ter mi nu po zy s ka nia œli ma ków win ni cz ków.

Obe c nie obo wi¹ zu j¹ ce roz po rz¹ dze nie mi ni stra œro do wis ka z dnia
28 wrzeœ nia 2004 r. w spra wie ga tun ków dzi ko wy stê pu j¹ cych zwie rz¹t ob -
jê tych ochro n¹, DzU nr 220, poz. 2237, wy zna cza szty wny, je dno li ty dla ob sza -
ru ca ³e go kra ju ter min – od 1 do 31 ma ja – po zy s ka nia œli ma ków win ni cz ków.

Wraz ze zmie nia j¹ cym siê kli ma tem zmie nia siê okres, w któ rym œli ma ki po -
ja wia j¹ siê w na szym kra ju, co wiê cej, okres ten jest zró¿ ni co wa ny w za le¿ no œci
od wo je wództw. Dla te go szty wne ra my wy zna cza j¹ ce mo¿ li woœæ zbie ra nia œli -
ma ków bu dz¹ zro zu mia ³e za strze ¿e nia osób za jmu j¹ cych siê ich prze twa rza -
niem i eks por tem. Zo sta ³em po in for mo wa ny, ¿e te w¹t pli wo œci s¹ po dzie la ne
ró w nie¿ przez li cz¹ ce siê na u ko we œro do wis ka ma la ko lo gi cz ne, w tym prof. Ka -
zi mie rza Stêp cza ka z Uni wer sy te tu imie nia Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
i doc. dr. hab. Ma cie ja Li ga szew skie go z In sty tu tu Zoo te chni ki PIB w Kra ko wie.

Pod czas prac nad zmia n¹ wska za ne go roz po rz¹ dze nia trze ba uw zglê d-
niæ te¿ ar gu men ty eko no mi cz ne. Da ne, któ re po zy s ka ³em, wska zu j¹, ¿e
wbrew po wsze chnie pa nu j¹ cej opi nii prze twór stwo i eks port œli ma ków sta no -
wi¹ is tot ne Ÿród ³o do cho dów dla bar dzo du ¿ej li cz by osób nie ma j¹ cych go spo -
dar czej al ter na ty wy. Ko rzy œci z tej dzia ³al no œci by ³y by je sz cze wiê k sze,
gdy by wnios ko wa na zmia na zo sta ³a przy jê ta.

Po zwo lê so bie przy to czyæ nie któ re da ne:
— œli ma ki w Pol sce po zy s ku je i prze twa rza sie dem firm, któ re za tru dnia -

j¹ do dat ko wo w se zo nie prze twór stwa œli ma ków i mu sze lek po oko ³o dwu stu
pra co wni ków przez co naj mniej szeœæ mie siê cy w ro ku,

— ka ¿ da z tych firm, op rócz te go, ¿e sku pu je œli ma ki w sie ci w³a s nych
pun któw sku pu, koo pe ru je tak ¿e z ma ³y mi fir ma mi po zy s ku j¹ cy mi œli ma ki we 
w³a s nym imie niu; da je to w ska li kra ju oko ³o dwu stu pun któw sku pu, któ re
ob s³u gu j¹ miej sco we oso by, osi¹ ga j¹ ce z te go ty tu ³u do dat ko we do cho dy
w okre sie je d ne go mie si¹ ca trwa nia sku pu,

— do ka ¿ de go pun ktu sku pu œli ma ki do star cza ne s¹ przez lo kal nych
zbie ra czy, prze ciêt nie do je d ne go pun ktu sku pu do star cza œli ma ki oko ³o piêæ -
dzie siê ciu zbie ra czy, a jest to w ska li kra ju oko ³o stu ty siê cy osób z te re nów
g³ó wnie wiej skich, któ re osi¹ ga j¹ do dat ko wy do chód,

— za jê cie i do chód znaj du j¹ tak ¿e fir my trans por to we i ich pra co wni cy
ob s³u gu j¹ cy za ³a du nek i prze wóz œli ma ków,

— w okre sie tym ma j¹ za jê cie ró w nie¿ ma ³e lo kal ne ch³o dnie, prze cho wu -
j¹ ce po zy s ka ne œli ma ki ocze ku j¹ ce na prze two rze nie,

— ro cz na war toœæ eks por tu pro du k tów ze œli ma ków wy no si po nad 5 mi lio -
nów eu ro.

Wska za ne li cz by sta no wi¹ zna cz¹ cy ar gu ment, by obe c ne roz po rz¹ dze -
nie zmie niæ, ue la sty cz nia j¹c ter min zbie ra nia œli ma ków. Pod kreœ lam, ¿e
wnios ko wa na zmia na nie wy d³u ¿a okre su zbie ra nia, lecz je dy nie pro po nu je,
by o je go ter mi nie de cy do wa ³y od po wie d nie re gio nal ne w³a dze.

Je s tem prze ko na ny, ¿e ta ka zmia na roz po rz¹ dze nia, po ewen tual nym
za siêg niê ciu opi nii re gio nal nych dy rek cji ochro ny œro do wis ka, da j¹ ca sa mo -
rz¹ dom wo je wództw mo¿ li woœæ de cy do wa nia o ter mi nie zbie ra nia œli ma ków
win ni cz ków, przy czy ni siê do roz wo ju tej ga ³ê zi go spo dar ki, s³u ¿¹c je dno -
czeœ nie ochro nie ga tun ko wej œro do wis ka na tu ral ne go.

Wie rzê, ¿e po wy ¿ sze ar gu men ty, wie lo kro t nie pod no szo ne przez œro do -
wis ka go spo dar cze, wspie ra ne przez au to ry te ty na u ko we, nie bê d¹ ba ga te li -
zo wa ne, zw³a sz cza w ob li czu za gro ¿eñ ze stro ny œwia to we go kry zy su
go spo dar cze go.

Z usza no wa niem
Hen ryk WoŸ niak
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Od po wiedŸ

War sza wa, 4 mar ca 2009 r.

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

Od po wia da j¹c na oœ wiad cze nie se na to ra Hen ry ka WoŸ nia ka z³o ¿o ne pod czas
26. po sie dze nia Se na tu RP w dniu 5 lu te go 2009 r. w spra wie przy spie sze nia prac nad
no we li za cj¹ roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka do ty cz¹ ce go zwie rz¹t ob jê tych ochro -
n¹, przed sta wiam po ni ¿ej sto so wne wy jaœ nie nia.

Zgo d nie z art. 56 ust. 2 pkt 1 usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŸn. zm.), re gio nal ny dy rek tor ochro ny œro do wis ka na ob sza -
rze swo je go dzia ³a nia mo ¿e ze zwo liæ w sto sun ku do ga tun ków ob jê tych ochro n¹ czê œ -
cio w¹, do któ rych za li cza siê œli mak win ni czek, na po zy s ki wa nie, chwy ta nie lub
za bi ja nie zwie rz¹t, a tak ¿e na in ne czyn no œci pod le ga j¹ ce za ka zom lub ogra ni cze niom.

Zgo d nie z za³. 3 do roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka z dnia 28 wrzeœ nia 2004 r.
w spra wie ga tun ków dzi ko wy stê pu j¹ cych zwie rz¹t ob jê tych ochro n¹ (Dz. U. Nr 220,
poz. 2237), œli mak win ni czek mo ¿e byæ po zy s ki wa ny w okre sie od dnia 1 do dnia
31 ma ja.

W ce lu ogra ni cze nia nie le gal ne go zbio ru œli ma ka win ni cz ka przed 1 ma ja (gdy je go
prze cho wy wa nie od by wa siê w nie od po wie d nich wa run kach i naj czê œciej pro wa dzi do
je go du ¿ej œmier tel no œci je sz cze przed dniem ot war cia pun któw sku pu) zo sta³ przy go -
to wa ny pro jekt roz po rz¹ dze nia o zmia nie roz po rz¹ dze nia Mi ni stra Œro do wis ka w spra -
wie ga tun ków dzi ko wy stê pu j¹ cych zwie rz¹t ob jê tych ochro n¹. Za pro po no wa na
zmia na do ty czy ter mi nu zbio ru œli ma ka win ni cz ka, przez 30 dni w da nym ro ku,
w okre sie od dnia 10 kwiet nia do dnia 31 ma ja wy zna czo nym przez w³a œci we go re gio -
nal ne go dy rek to ra ochro ny œro do wis ka.

Up rzej mie in for mu jê, ¿e w naj bli¿ szym cza sie pro jekt roz po rz¹ dze nia bê dzie prze -
ka za ny do uz go dnieñ we wnê trz nych, gdy¿ pla nu jê, aby roz po rz¹ dze nie we sz³o w ¿y cie
je sz cze przed dniem 10 kwiet nia 2009 r., w ce lu umo¿ li wie nia w tym ro ku po zy s ki wa -
nia œli ma ka win ni cz ka ju¿ w no wo obo wi¹ zu j¹ cym ter mi nie.

MI NISTER ŒRO DO WIS KA
Maciej Nowicki
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