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42. POSIEDZENIE SENATU
(22 paŸdziernika 2009 r.)





Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Jak wynika z doniesieñ medialnych („Dziennik Gazeta Prawna” nr 198,

rok 15, 9–11 paŸdziernika 2009 r.), zawieszone zosta³y prace rz¹dowe nad
przygotowaniem projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Jedy-
n¹ aktywnoœæ w tej materii obserwuje siê w œrodowiskach pracowników so-
cjalnych, którzy staraj¹ siê przed³o¿yæ obywatelski projekt ustawy
dotycz¹cej zawodu pracownika socjalnego.

Skuteczna realizacja polityki spo³ecznej pañstwa poprzez pomoc spo³ecz-
n¹ wymaga stworzenia korpusu osób dobrze realizuj¹cego swoje zadania,
a przede wszystkim realizuj¹cego cele polityki spo³ecznej. Niedopuszczalna
jest sytuacja obecna, w której co do zasady pracownik socjalny jest zwyk³ym
pracownikiem administracyjnym. Wiêkszoœæ jego czynnoœci ma charakter
stricte urzêdniczy: przygotowanie, gromadzenie dokumentacji, wydawanie
decyzji administracyjnych. O zrównaniu pracowników pomocy spo³ecznej
z kadr¹ urzêdów administracji publicznej œwiadczy chocia¿by to¿samoœæ re-
gulacji p³acowych dotycz¹cych pracowników socjalnych i pracowników sa-
morz¹dowych.

Tymczasem pomoc spo³eczna powinna byæ nastawiona na aktywne dzia-
lanie, wychodzenie do drugiego cz³owieka z konkretn¹ propozycj¹ rozwi¹za-
nia jego trudnoœci. Niezbêdne s¹: pomoc specjalistyczna, psychologiczna,
kontakt z beneficjentami pomocy. Wobec tego konieczne staje siê podjêcie bez
zbêdnej zw³oki prac nad projektem ustawy o zawodzie pracownika socjalne-
go, która kreowa³aby odrêbny od statusu pracowników administracji publicz-
nej status pracowników pomocy spo³ecznej. Konieczne staje siê równie¿
stworzenie takich warunków pracy pracownikom socjalnym, aby mogli oni
bez zak³óceñ realizowaæ skuteczne formy pomocy. Wi¹¿e siê to te¿ z przygoto-
waniem odpowiednich rozwi¹zañ p³acowych oraz dotycz¹cych kwalifikacji
i szkoleñ maj¹cych na celu dobre przygotowanie do œwiadczenia bezpoœred-
niej pomocy drugiemu cz³owiekowi, a nie zza biurka, jak to w du¿ej mierze ma
miejsce dotychczas.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej dostrzega ten problem, a jeœli tak, to w jaki sposób ma zamiar go
rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., znak

BPS/DSK-043-2024/09, przekazuj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ se-
nator Ma³gorzatê Adamczak podczas 42. posiedzenia Senatu RP, w sprawie projektu
ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, przekazujê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.
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Œwiadczenia przyznawane w ramach pomocy spo³ecznej maj¹ charakter pieniê¿-
ny lub niepieniê¿ny. Przyznawane s¹ (z nielicznymi wyj¹tkami) w formie decyzji admi-
nistracyjnej, któr¹ wydaje siê po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
œrodowiskowego. Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, docho-
dowej osób i rodzin. Wywiad rodzinny przeprowadza pracownik socjalny w miejscu
zamieszkania osoby/rodziny. W trakcie takiego wywiadu pracownik socjalny jest
w stanie oceniæ najwiêksze problemy jakie wystêpuj¹ w rodzinie i jakie s¹ przyczyny
zaistnia³ej sytuacji. Na tej podstawie przyznawane s¹ œwiadczenia z pomocy spo³ecz-
nej. W tym miejscu nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e udzielenie pomocy spo³ecznej w posta-
ci np. pracy socjalnej nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu
œrodowiskowego, a wiêc udzielenie tego œwiadczenia nie wi¹¿e siê z du¿¹ biurokracj¹.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e fakt, i¿ œwiadczenia z pomocy spo³ecznej maj¹ce czy to
charakter pieniê¿ny czy niepieniê¿ny (np. us³ugi), wi¹¿¹ siê z okreœlon¹ odpowie-
dzialnoœci¹, tak¿e finansow¹, pracownika pomocy spo³ecznej. Tak wiêc tryb ich przy-
znawania, wyp³acania i ew. rozliczania, musi byæ sformalizowany, by nie dochodzi³o
do nadu¿yæ. Zgadzam siê natomiast z opini¹ Pani Senator, ¿e pomoc spo³eczna powin-
na byæ aktywna w œrodowisku, jednak za sposób jej realizacji odpowiada samorz¹d
terytorialny. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jedn. Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) zawiera – moim zdaniem – wystarczaj¹ce przepisy, aby
cel pomocy spo³ecznej by³ osi¹gniêty. Zarówno samorz¹dy, jak i sami pracownicy so-
cjalni, powinni staraæ siê o to, aby ich praca by³a efektywna. Aby umo¿liwiæ praco-
wnikom socjalnym prawid³ow¹ realizacjê ich zadañ, w szczególnoœci prowadzenie
pracy socjalnej z osobami/rodzinami znajduj¹cymi siê w trudnej sytuacji ¿yciowej,
wprowadzono ju¿ w styczniu 1997 roku przepis dotycz¹cy wskaŸnika zatrudnienia
pracowników socjalnych w oœrodkach pomocy spo³ecznej. W niezmienionym
kszta³cie przepis ten zosta³ przeniesiony do nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej i zapisany w art. 110 ust. 11. WskaŸnik obowi¹zuje wiêc ju¿ 12
lat, ale w wielu gminach nie jest przestrzegany do dnia dzisiejszego. Jednak z per-
spektywy czasu nale¿y oceniæ, ¿e przyczyni³ siê znacznie do wzrostu liczby zatrudnio-
nych pracowników socjalnych. Na koniec 1996 roku w oœrodkach pomocy spo³ecznej
zatrudnionych by³o 12.204 pracowników socjalnych, a na koniec 2008 roku liczba ta
wynosi³a 17.550. Œredni wskaŸnik zatrudnienia w Polsce wg stanu na koniec 2008
roku wynosi ok. 0,92. Najlepsza sytuacja w tym zakresie jest w 6 województwach
(kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim, œl¹skim, warmiñsko-mazurskim
i zachodniopomorskim), w których wskaŸnik zosta³ osi¹gniêty lub jest wy¿szy. Nato-
miast najni¿szy wskaŸnik odnotowano w 3 województwach (mazowieckim, opol-
skim i wielkopolskim). W tych ostatnich województwach braki w liczbie zatrudnio-
nych pracowników wynosz¹ od 25% do 39% w stosunku do pracowników ju¿
zatrudnionych.

Wyjaœniam tak¿e, ¿e w planowanych dzia³aniach Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej nie przewiduje siê kontynuowania podjêtych w latach ubieg³ych prac zwi¹za-
nych z przygotowaniem projektu ustawy o zawodzie pracownik socjalny.

W dokumentach programowych, w tym na przyk³ad w przyjêtym 18 listopada 2008
roku przez Radê Ministrów Krajowym Programie Reform na lata 2008–2011 na Rzecz
Realizacji Strategii Lizboñskiej, a tak¿e w przyjêtym 16 grudnia 2008 roku Krajowym
Programie „Zabezpieczenie spo³eczne i integracja spo³eczna na lata 2008–2010” nie
przewiduje siê podjêcia prac zwi¹zanych z przygotowaniem projektu ustawy o zawo-
dzie pracownik socjalny.

W raporcie „Polska 2030” bêd¹cym efektem prac zespo³u doradców strategicznych
Prezesa Rady Ministrów, którego redaktorem naukowym jest minister Micha³ Boni,
mówi siê m.in. o potrzebie zmian w systemie zabezpieczenia spo³ecznego, bowiem obec-
nie pieni¹dze transferowane w jego ramach nie trafiaj¹ do osób najbardziej potrzebu-
j¹cych. Raport zwraca tak¿e uwagê na koniecznoœæ profesjonalizacji systemu s³u¿b
spo³ecznych. Zatem nale¿y oczekiwaæ, i¿ system ten bêdzie ulega³ zmianom.

W ramach Programu Operacyjnego „Kapita³ ludzki” realizowane s¹ projekty, które
powinny zaowocowaæ m.in. rekomendacjami odnoœnie do standardów pracy socjalnej,
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czyli wymaganych prawem cech tej dzia³alnoœci. Pragnê podkreœliæ, ¿e uznajemy, i¿ za-
wód pracownika socjalnego jest zawodem strategicznym przy w³aœciwej realizacji za-
dañ nie tylko z obszaru pomocy spo³ecznej, ale szerzej – polityki spo³ecznej.

Informujê równie¿, ¿e spraw¹ projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego
zainteresowali siê pos³owie. Zamierzaj¹ oni podj¹æ inicjatywê ustawodawcz¹. Aktual-
nie trwaj¹ prace nad przygotowaniem projektu komisyjnego. Jeœli taki projekt powsta-
nie, to Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej z ca³¹ pewnoœci¹ aktywnie w³¹czy siê
w te prace i bêdzie wspieraæ dzia³ania zmierzaj¹ce do przyjêcia ustawy o zawodzie pra-
cownika socjalnego.

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ inicjatywa ustawodawcza przys³uguje nie tylko Radzie
Ministrów, pos³om, Senatowi i Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, ale tak¿e grupie
100000 obywateli maj¹cych prawo wybierania do Sejmu. Jeœli zatem œrodowisko pra-
cowników socjalnych uwa¿a za nieodzowne opracowanie projektu ustawy o zawodzie
pracownika socjalnego – mo¿e zainteresowaæ wy¿ej wymienione podmioty potrzeb¹
uchwalenia takiej ustawy przedk³adaj¹c im w³asne propozycje w tym zakresie zapisów
takiej ustawy. Nie nale¿y jednak oczekiwaæ by ustawa o zawodzie pracownika socjalne-
go zagwarantowa³a wy¿sz¹ profesjonalnoœæ tej grupy zawodowej i wiêksz¹ aktywnoœæ
(kreatywnoœæ) zawodow¹.

Dodatkowo informujê, ¿e w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej trwaj¹ obecnie
prace nad za³o¿eniami do nowej ustawy o pomocy spo³ecznej. Planowane s¹ w niej tak-
¿e przepisy dotycz¹ce zawodu pracownika socjalnego, w tym kwalifikacji do wykony-
wania tego zawodu, mo¿liwoœci awansu zawodowego, uprawnieñ i obowi¹zków tej
grupy zawodowej, które uwzglêdnia niektóre kwestie zawarte we wczeœniejszym pro-
jekcie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma pytaniami kaliskich samorz¹dowców zwracam siê

do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie nastêpuj¹cej kwestii.
Samorz¹dowcy s¹ zaniepokojeni pracami ministerstwa maj¹cymi na celu

likwidacjê VI Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu.
O utworzenie Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu

w roku 2004 skutecznie zabiega³o wiele œrodowisk, pocz¹wszy od œrodowis-
ka sêdziowskiego, a skoñczywszy na œrodowisku przedsiêbiorców. Powsta-
nie wydzia³u przyczyni³o siê do zwiêkszenia dostêpnoœci do wymiaru
sprawiedliwoœci oraz zwiêkszenia szybkoœci rozstrzygania sporów. Mo¿na
œmia³o stwierdziæ, ¿e utworzenie tego wydzia³u w Kaliszu by³o trafn¹ decyzj¹.

Ewentualna likwidacja Wydzia³u Gospodarczego nie przyczyni siê do
rozwoju przedsiêbiorczoœci w Kaliszu, a tylko go zatrzyma, gdy¿ dostêp do
wymiaru sprawiedliwoœci i mo¿liwoœæ szybkiego rozwi¹zywania sporów s¹
bardzo wa¿ne z punktu widzenia przedsiêbiorcy. Ponadto miasto Kalisz czy-
ni starania maj¹ce na celu podnoszenie jego atrakcyjnoœci inwestycyjnej, za-
chêca do tworzenia nowych miejsc pracy. Decyzja o likwidacji s¹du
gospodarczego nie bêdzie sprzyja³a tym staraniom, szczególnie ze wzglêdu
na fakt, ¿e rozpatrywanie ewentualnych odwo³añ przedsiêbiorców od wyro-
ków czy wa¿niejszych spraw bêdzie odbywa³o siê w £odzi b¹dŸ Poznaniu.

W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na moje pytanie: czy Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci dostrzega przedstawione problemy, a jeœli tak, to
w jaki sposób ma zamiar je rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 30.11.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na z³o¿one podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdzierni-

ka 2009 r. oœwiadczenie Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak w sprawie likwidacji Wy-
dzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu, przes³ane przy piœmie z dnia
28 paŸdziernika 2009 r. nr BPS/DSK-043-2025/09 – uprzejmie przedstawiam, co na-
stêpuje.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e plan likwidacji najmniejszych wydzia³ów go-
spodarczych w s¹dach okrêgowych przygotowany zosta³ w ramach prowadzonych
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prac dotycz¹cych zmiany struktury organizacyjnej
s¹downictwa powszechnego. Dzia³ania w tym zakresie podjête zosta³y przede wszyst-
kim w celu racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej i administracyjnej.

Zniesienie niewielkich wydzia³ów gospodarczych w s¹dach okrêgowych uzasadnio-
ne jest tak¿e ze wzglêdu na potrzebê utworzenia silnych, wyspecjalizowanych jedno-
stek s¹downictwa gospodarczego, co z kolei przyczyni siê do bardziej efektywnego
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wykorzystania kadry sêdziowskiej orzekaj¹cej w tym pionie. W przypadku omawianej
reorganizacji kwestie zwi¹zane z poszukiwaniem oszczêdnoœci w wydatkach resortu
sprawiedliwoœci nie maj¹ decyduj¹cego znaczenia.

Przygotowany projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci zmieniaj¹cego roz-
porz¹dzenie w sprawie utworzenia s¹dów gospodarczych uwzglêdnia zniesienie wy-
dzia³ów gospodarczych dzia³aj¹cych w S¹dach Okrêgowych w: Elbl¹gu, Gorzowie
Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kroœnie, Radomiu, S³upsku, Tarnobrzegu
i Tarnowie.

Nale¿y wskazaæ, ¿e analiza wielkoœci wp³ywu spraw gospodarczych nie uzasadnia
potrzeby funkcjonowania Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu.
W 2008 r. do wskazanego Wydzia³u wp³ynê³o 91 spraw gospodarczych pierwszoinstan-
cyjnych (GC) oraz 77 spraw gospodarczych drugoinstancyjnych (Ga). Œredni wp³yw
spraw gospodarczych do s¹du okrêgowego w kraju wyniós³ natomiast w omawianym
okresie 240 spraw GC i 201 spraw Ga.

Planowane przeniesienie spraw rozpoznawanych obecnie przez Wydzia³ Gospodar-
czy w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu do Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego
w £odzi nie powinno spowodowaæ wyd³u¿enia czasu oczekiwania na rozpoznanie
spraw, gdy¿ wp³yw spraw gospodarczych do S¹du Okrêgowego w £odzi nie jest na tyle
du¿y by przejêcie niewielkiej liczby spraw z Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowe-
go w Kaliszu stanowi³o powa¿ny problem.

Istotne znaczenie dla oceny celowoœci funkcjonowania Wydzia³u Gospodarczego
w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu ma tak¿e fakt, i¿ limit etatów orzeczniczych w pionie
gospodarczym omawianej jednostki to 2 sêdziów. Taka liczba etatów (poni¿ej 3) stano-
wi powa¿ne utrudnienie dla funkcjonowania wydzia³u gospodarczego, gdy¿ w ramach
pionu gospodarczego nie ma mo¿liwoœci utworzenia sk³adu orzekaj¹cego przewidzia-
nego do rozpoznawania spraw odwo³awczych.

Nawi¹zuj¹c do kwestii podnoszonych w oœwiadczeniu Pani Senator pragnê zapew-
niæ, ¿e racjonalizacja struktury organizacyjnej S¹du Okrêgowego w Kaliszu nie ma na
celu spowolnienia rozwoju Miasta Kalisza, os³abienia jego pozycji w regionie ani ogra-
niczenia mieszkañcom dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci. Konstytucyjna zasada
dostêpu do s¹du realizowana jest przede wszystkim poprzez zapewnienie sprawnego
rozpoznania sprawy przez s¹d w³aœciwy merytorycznie, co nie musi oznaczaæ jego blis-
kiej lokalizacji. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e kwestie zwi¹zane z koniecznoœci¹ dojaz-
du do S¹du Okrêgowego w £odzi nie powinny stanowiæ wiêkszego utrudnienia zarówno
dla przedsiêbiorców jak i ich pe³nomocników. W przypadku omawianej reorganizacji
zasiêg podmiotowy negatywnych skutków spo³ecznych bêdzie zatem ograniczony.

Zaprezentowane powy¿ej argumenty wskazuj¹ na zasadnoœæ decyzji w zakresie
zniesienia Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu. Wejœcie w ¿ycie
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
utworzenia s¹dów gospodarczych uwzglêdniaj¹cego przedmiotow¹ reorganizacjê, pla-
nowane jest z dniem 1 stycznia 2010 roku.

£¹czê wyrazy szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie coraz czêœciej docieraj¹ do mnie opinie rodziców sze-

œciolatków oraz ich nauczycieli, którzy twierdz¹, i¿ nowa podstawa progra-
mowa ogranicza rozwój uczniów.

Podstawa ta reguluje program nauczania w zerówce. Zawarte w niej za-
pisy zakazuj¹ nauczania czytania i pisania, a nakazuj¹ przygotowanie dzieci
do pierwszej klasy poprzez rozwijanie ich zainteresowañ oraz zabawê.

Nauczyciele przedszkolni oraz rodzice s¹ przeciwni zakazowi nauki pisa-
nia i czytania w zerówce oraz zgodnie twierdz¹, ¿e sugerowane zmiany s¹
szkodliwe dla rozwoju intelektualnego dzieci. Postêp techniki oraz ³atwiejszy
dostêp do informacji sprawiaj¹, ¿e dzieci s¹ coraz lepiej rozwiniête i same chc¹
siê uczyæ, lecz nauczyciele s¹ bezradni wobec próœb rodziców i ich pociech,
gdy¿ kuratoria oœwiaty bezwzglêdnie wymagaj¹ realizacji podstawy progra-
mowej, która nie pozwala na rozwijanie wy¿ej wymienionych umiejêtnoœci.

Docieraj¹ do mnie równie¿ informacje, i¿ w niektórych przedszkolach ro-
dzice sami zakupuj¹ niezbêdne materia³y, a dzieci uczone s¹ potajemnie czy-
tania i pisania. Zosta³em te¿ poinformowany o przypadkach omijania zakazu
zbiorowej nauki czytania i pisania przez wykorzystanie zapisów podstawy
programowej umo¿liwiaj¹cych naukê tych czynnoœci przez indywidualne roz-
wijanie umiejêtnoœci i zainteresowañ dziecka. Jednak w praktyce trudno jest
prowadziæ zajêcia indywidualne ze wszystkimi podopiecznymi i tworzy siê
obszar fikcji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy do-
strzega Pani Minister przedstawiony tu problem i jakie dzia³ania zamierza
Pani Minister podj¹æ, aby ten problem zlikwidowaæ.

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszo-
nej w oœwiadczeniu sprawy.

Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.10

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Mieczys³awa Augusty-

na na 42. posiedzeniu Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. uprzejmie wyjaœniam, ¿e
od 1 wrzeœnia br. w przedszkolach, oddzia³ach przedszkolnych oraz innych formach
wychowania przedszkolnego obowi¹zuje nowa podstawa programowa wychowania
przedszkolnego okreœlona w Za³¹czniku nr 1 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania
rozwoju i edukacji dzieci objêtych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddzia³y
przedszkolne w szko³ach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego
w równej mierze pe³ni¹ funkcje opiekuñcze, wychowawcze i kszta³c¹ce. Zapewniaj¹
dzieciom mo¿liwoœæ wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
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Cele wychowania przedszkolnego to m.in. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdol-
nieñ oraz kszta³towanie czynnoœci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sy-
tuacjach i w dalszej edukacji, budowanie systemu wartoœci, kszta³towanie u dzieci
odpornoœci emocjonalnej, rozwijanie umiejêtnoœci spo³ecznych dzieci, stwarzanie wa-
runków sprzyjaj¹cych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zró¿nicowanych
mo¿liwoœciach fizycznych i intelektualnych oraz troska o zdrowie dzieci i ich spraw-
noœæ fizyczn¹, w tym zachêcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. Po-
nadto równie¿ zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie
ich ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci, a tak¿e kszta³towanie tych wiadomoœci
i umiejêtnoœci, które s¹ wa¿ne w edukacji szkolnej.

Zgodnie z podstaw¹ programow¹ wychowania przedszkolnego zadaniem nauczy-
cieli przedszkoli jest przede wszystkim ukszta³towanie u dzieci gotowoœci do opanowa-
nia umiejêtnoœci czytania oraz umiejêtnoœci pisania, które nastêpnie kszta³towane
i rozwijane s¹ w szkole. W celu osi¹gniêcia dobrych efektów w procesie kszta³towania
umiejêtnoœci czytania po³¹czonej z pisaniem – takie podejœcie jako jedynie w³aœci-
we wskazuj¹ specjaliœci – nale¿y uczniów rozpoczynaj¹cych naukê w klasie pierwszej
szko³y podstawowej dobrze przygotowaæ w³aœnie w okresie wychowania przedszkolnego.

Pragnê jednak¿e podkreœliæ z ca³¹ stanowczoœci¹, ¿e na poziomie wychowania
przedszkolnego dzieci mog¹ zdobywaæ wiedzê i umiejêtnoœci, które w szkole podstawo-
wej bêd¹ mog³y ugruntowywaæ i rozwijaæ, poniewa¿ programy autorskie mog¹ rozsze-
rzaæ zakres treœci i umiejêtnoœci zalecanych w podstawie programowej. Nie mo¿e siê to
jednak odbywaæ kosztem wykszta³cenia gotowoœci dzieci do nauki czytania w po³¹cze-
niu z nauk¹ pisania.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zalecanych warunkach
i sposobie realizacji, w szczególnoœci w trosce o prawid³owy rozwój psychoruchowy
oraz przebieg wychowania i kszta³cenia dzieci w wieku przedszkolnym, zaleca po¿¹da-
ne proporcje zagospodarowania czasu spêdzanego przez dziecko w przedszkolu, nie za-
kazuj¹c natomiast prowadzenia zajêæ dydaktycznych.

Zatem zgodnie z zaleceniami:
1) co najmniej jedn¹ pi¹t¹ czasu nale¿y przeznaczyæ na zabawê (w tym czasie dzieci

bawi¹ siê swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedn¹ pi¹t¹ czasu (w przypadku m³odszych dzieci – jedn¹ czwart¹ cza-

su), dzieci spêdzaj¹ w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizo-
wane s¹ tam gry i zabawy ruchowe, zajêcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
prace gospodarcze, porz¹dkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwy¿ej jedn¹ pi¹t¹ czasu zajmuj¹ ró¿nego typu zajêcia dydaktyczne, realizowa-
ne wed³ug wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4) pozosta³y czas – dwie pi¹te czasu nauczyciel mo¿e dowolnie zagospodarowaæ (w tej
puli czasu mieszcz¹ siê jednak czynnoœci opiekuñcze, samoobs³ugowe, organiza-
cyjne i inne).

Pragnê podkreœliæ, ¿e o wyborze konkretnego programu wychowania przedszkolnego
decyduje nauczyciel, co oznacza, ¿e jego obowi¹zkiem jest prowadzenie zajêæ w opar-
ciu o taki program wychowania przedszkolnego, który uwzglêdnia mo¿liwoœci
i potrzeby danej grupy dzieci, stwarzaj¹c jej zgodnie z przepisami prawa oœwiatowe-
go mo¿liwoœæ odpowiedniego dla wieku, skoncentrowanego na ka¿dym dziecku
kszta³cenia. Decyzja o ewentualnym korzystaniu z podrêczników pomocniczych, ze-
szytów æwiczeñ czy innych pomocy dydaktycznych nale¿y do nauczyciela. Pomoce te
nie wymagaj¹ dopuszczenia do u¿ytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W trakcie wykonywania mandatu senatora Rzeczypospolitej Polskiej czê-

sto spotykam siê z osobami reprezentuj¹cymi kilkudziesiêciotysiêczn¹ grupê
pracowników socjalnych, którzy od lat domagaj¹ siê uchwalenia ustawy re-
guluj¹cej uprawnienia przedstawicieli tej grupy zawodowej.

Ustawa o pomocy spo³ecznej reguluje podstawowe zadania pracowni-
ków, do których nale¿y praca socjalna z rodzinami niezaradnymi ¿yciowo
i prze¿ywaj¹cymi problemy. Oznacza to, ¿e powinni oni przeciwdzia³aæ pato-
logiom w rodzinach i zapobiegaæ zachodz¹cym w nim sytuacjom kryzyso-
wym. Tymczasem pracownicy socjalni przeprowadzaj¹ wywiady socjalne
nie po to, aby lepiej poznaæ swoich klientów i w konsekwencji skuteczniej
dzia³aæ w przysz³oœci, ale po to, aby zgromadziæ dokumentacjê niezbêdn¹ do
wydania zasi³ków. Czêsto docieraj¹ do mnie sygna³y, ¿e praca socjalna sta³a
siê zbyt zbiurokratyzowana. Objawia to siê tym, ¿e pracownicy poœwiêcaj¹
zbyt wiele czasu na wype³nianie wielu stron druków i raportów z wywiadów
oraz zbieranie innego rodzaju dokumentacji. Docieraj¹ do mnie równie¿ infor-
macje, ¿e gminy nie przestrzegaj¹ tak zwanego wskaŸnika zatrudnienia
w pomocy spo³ecznej, co w efekcie prowadzi do zmniejszania efektywnoœci
dzia³añ s³u¿b socjalnych. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister
z nastêpuj¹cymi pytaniami.

Po pierwsze, czy Pani Minister dostrzega zasygnalizowane powy¿ej pro-
blemy, a jeœli tak, to czy Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej podjê³o pracê
nad ich rozwi¹zaniem?

Po drugie, jakie dzia³ania zamierza podj¹æ Pani Minister w celu zmiany
nastawienia samorz¹dów do statusu zawodu pracownika socjalnego w gmi-
nach?

Po trzecie, jak zaawansowane s¹ prace nad ustaw¹ o pracownikach so-
cjalnych?

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszo-
nej w oœwiadczeniu sprawy.

Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., znak

BPS/DSK-043-2027/09, przekazuj¹ce tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora
Mieczys³awa Augustyna podczas 42. posiedzenia Senatu RP, w sprawie projektu usta-
wy o zawodzie pracownika socjalnego, informujê, i¿ w planowanych dzia³aniach Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej nie przewiduje siê kontynuowania podjêtych
w latach ubieg³ych prac zwi¹zanych z przygotowaniem projektu ustawy o zawodzie
pracownik socjalny.
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W dokumentach programowych, w tym na przyk³ad w przyjêtym 18 listopada 2008
roku przez Radê Ministrów Krajowym Programie Reform na lata 2008–2011 na Rzecz
Realizacji Strategii Lizboñskiej, a tak¿e w przyjêtym 16 grudnia 2008 roku Krajowym
Programie „Zabezpieczenie spo³eczne i integracja spo³eczna na lata 2008–2010” nie
przewiduje siê podjêcia prac zwi¹zanych z przygotowaniem projektu ustawy o zawo-
dzie pracownik socjalny.

W raporcie „Polska 2030” bêd¹cym efektem prac zespo³u doradców strategicznych
Prezesa Rady Ministrów, którego redaktorem naukowym jest minister Micha³ Boni,
mówi siê m.in. o potrzebie zmian w systemie zabezpieczenia spo³ecznego, bowiem obec-
nie pieni¹dze transferowane w jego ramach nie trafiaj¹ do osób najbardziej potrzebu-
j¹cych. Raport zwraca tak¿e uwagê na koniecznoœæ profesjonalizacji systemu s³u¿b
spo³ecznych. Zatem nale¿y oczekiwaæ, i¿ system ten bêdzie ulega³ zmianom.

W ramach Programu Operacyjnego „Kapita³ ludzki” realizowane s¹ projekty, które
powinny zaowocowaæ m.in. rekomendacjami odnoœnie do standardów pracy socjalnej,
czyli wymaganych prawem cech tej dzia³alnoœci. Pragnê podkreœliæ, ¿e uznajemy, i¿ za-
wód pracownika socjalnego jest zawodem strategicznym przy w³aœciwej realizacji za-
dañ nie tylko z obszaru pomocy spo³ecznej, ale szerzej – polityki spo³ecznej.

Informujê równie¿, ¿e spraw¹ projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego
zainteresowali siê pos³owie. Zamierzaj¹ oni podj¹æ inicjatywê ustawodawcz¹. Aktual-
nie trwaj¹ prace nad przygotowaniem projektu komisyjnego. Jeœli taki projekt powsta-
nie, to Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej z ca³¹ pewnoœci¹ aktywnie w³¹czy siê
w te prace i bêdzie wspieraæ dzia³ania zmierzaj¹ce do przyjêcia ustawy o zawodzie pra-
cownika socjalnego.

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ inicjatywa ustawodawcza przys³uguje nie tylko Radzie
Ministrów, pos³om, Senatowi i Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, ale tak¿e grupie
100000 obywateli maj¹cych prawo wybierania do Sejmu. Jeœli zatem œrodowisko pra-
cowników socjalnych uwa¿a za nieodzowne opracowanie projektu ustawy o zawodzie
pracownika socjalnego – mo¿e zainteresowaæ wy¿ej wymienione podmioty potrzeb¹
uchwalenia takiej ustawy przedk³adaj¹c im w³asne propozycje w tym zakresie zapisów
takiej ustawy. Nie nale¿y jednak oczekiwaæ by ustawa o zawodzie pracownika socjalne-
go zagwarantowa³a pracownikom socjalnym docenienie ich pracy. Status, presti¿ za-
wodu pracownika socjalnego jest pochodn¹ wielu czynników, w tym akceptacji
i poparcia w³adz lokalnych, ale tak¿e poparcia spo³ecznego dla podejmowanych przez
osoby wykonuj¹ce tê profesjê dzia³añ maj¹cych na celu rozwi¹zywanie takich kwestii
spo³ecznych jak ubóstwo i wykluczenie spo³eczne osób, grup spo³ecznych, a bywa ¿e
ca³ych œrodowisk lokalnych.

Dodatkowo informujê, ¿e w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej trwaj¹ obecnie
prace nad za³o¿eniami do nowej ustawy o pomocy spo³ecznej. Planowane s¹ w niej tak-
¿e przepisy dotycz¹ce zawodu pracownika socjalnego, w tym kwalifikacji do wykony-
wania tego zawodu, mo¿liwoœci awansu zawodowego, uprawnieñ i obowi¹zków tej
grupy zawodowej, które uwzglêdnia niektóre kwestie zawarte we wczeœniejszym pro-
jekcie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

Pragnê zapewniæ, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej podejmowaæ bêdzie
wysi³ki zmierzaj¹ce do zapewniania pracownikom socjalnym lepszych warunków dla
efektywniejszego wspierania osób i rodzin w ich wysi³kach zmierzaj¹cych do przezwy-
ciê¿enia ich trudnych sytuacji ¿yciowych w formie pracy socjalnej, jako wa¿nego
œwiadczenia pomocy spo³ecznej.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Maj¹c na wzglêdzie krytyczne uwagi mieszkañców, opinie parlamenta-

rzystów ziemi lubelskiej, jak równie¿ stanowiska lokalnych samorz¹dów, po-
nownie wnoszê o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu dostosowanie struktur
administracji specjalnej do aktualnego podzia³u administracyjnego kraju.

W mojej opinii w przypadku powiatów czêsto wystêpuje odmienna w³a-
œciwoœæ miejscowa zespolonej administracji powiatowej i wspó³pracuj¹cej
z ni¹ niezespolonej administracji specjalnej. Takie stanowisko wyrazi³em
w oœwiadczeniach skierowanych do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora
generalnego RP w dniu 7 lutego 2008 r. oraz w dniu 18 grudnia 2008 r. Z ar-
gumentami, które podnosi³em w swoich oœwiadczeniach, zgadzaj¹ siê rów-
nie¿ parlamentarzyœci ziemi lubelskiej (opinie kole¿anek i kolegów
przed³o¿y³em wraz z oœwiadczeniem z dnia 18 grudnia 2008 r.). Pozytywn¹
opiniê w tej sprawie wydali prokurator okrêgowy w Lublinie oraz prokurator
okrêgowy w Zamoœciu.

Jako przyk³ad obrazuj¹cy przedmiotow¹ sytuacjê poda³em teren powia-
tu krasnostawskiego, gdzie maj¹ swoje siedziby zarówno komenda powiato-
wa Policji, jak i prokuratura rejonowa. Policja jest w pe³ni dostosowana do
nowego podzia³u administracyjnego kraju, zarówno na poziomie wojewódz-
twa, jak i powiatu. Jeœli chodzi zaœ o prokuraturê, to teren powiatu obejmuj¹
swym zasiêgiem dwie prokuratury rejonowe. W sytuacji, gdy zdarzenie ma
miejsce w gminie oddalonej o 12 km od stolicy powiatu, na miejsce udaj¹ siê
funkcjonariusze Policji z Krasnegostawu, a prokurator przyje¿d¿a z oddalo-
nej o 40 km prokuratury w Zamoœciu. Osobê zatrzyman¹ przewozi siê do are-
sztu w Krasnymstawie, a akta sprawy wêdruj¹ do prokuratury w Zamoœciu,
wskutek czego osobê zatrzyman¹ dowozi siê, czêsto wielokrotnie, do wymienio-
nej prokuratury. Podobne utrudnienia, które napotykaj¹ mieszkañcy tego po-
wiatu, wystêpuj¹ równie¿ w wydziale ksi¹g wieczystych s¹du rejonowego.

Opisana rozbie¿noœæ w³aœciwoœci miejscowej organów Policji i prokuratu-
ry ma miejsce tak¿e w innych powiatach naszego województwa, miêdzy in-
nymi w powiatach hrubieszowskim, tomaszowskim i che³mskim. Podobne
utrudnienia, które napotykaj¹ mieszkañcy wielu powiatów, wystêpuj¹ rów-
nie¿ w wydzia³ach ksi¹g wieczystych s¹dów rejonowych. Niezgodnoœæ w³a-
œciwoœci miejscowej organów wymiaru sprawiedliwoœci z obszarem
dzia³ania jednostek Policji, funkcjonuj¹cych w oparciu o zasadniczy podzia³
terytorialny pañstwa, mo¿e powodowaæ utrudnienia w zakresie wspó³dzia³a-
nia wymienionych podmiotów. Utrudnienia, o których mowa, potwierdzaj¹
równie¿ przedstawiciele samorz¹dów, których stanowiska pozwoli³em sobie
do³¹czyæ do oœwiadczenia z dnia 18 grudnia 2008 r.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o podjêcie dzia³añ maj¹cych na
celu dostosowanie struktur administracji specjalnej do aktualnego podzia³u
administracyjnego kraju.

Lucjan Cichosz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 27.11.2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Lucjana Cichosza w sprawie dosto-

sowania struktur administracji specjalnej do podzia³u administracyjnego kraju z³o¿one
podczas 42. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 paŸdziernika
2009 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 28 paŸdziernika 2009 r.
Nr BPS/DSK-043-2028/09 – uprzejmie informujê, ¿e stanowisko przedstawione w tej spra-
wie w piœmie z dnia 29 stycznia 2009 r. Nr DO-I-0120-19/08 (BM-I-0700-62(2)/08),
stanowi¹cym odpowiedŸ na oœwiadczenie Senatorów: Lucjana Cichosza, Zbigniewa Ci-
chonia, W³adys³awa Dajczaka, Wies³awa Dobkowskiego, Grzegorza Banasia, Wojcie-
cha Skurkiewicza i Jana Dobrzyñskiego, nadal pozostaje aktualne.

Pragnê podnieœæ, ¿e sytuacja S¹du Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Kras-
nymstawie, których obszary w³aœciwoœci miejscowej nie s¹ zgodne z administracyjny-
mi granicami powiatu krasnostawskiego, nie ma w skali kraju i województwa
lubelskiego charakteru wyj¹tkowego.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e brak zgodnoœci w zakresie okreœlenia w³aœciwoœci miejscowej
organów administracji samorz¹dowej, s¹dów, prokuratury i policji w województwie lu-
belskim dotyczy powiatów: bialskiego, che³mskiego, hrubieszowskiego, krasnostaw-
skiego, kraœnickiego, lubelskiego, ³êczyñskiego, opolskiego, parczewskiego, pu³awskie-
go, radzyñskiego, tomaszowskiego, w³odawskiego i zamojskiego.

Jedynie obszary dzia³ania jednostek s¹dowych i prokuratury w: Bi³goraju, Lubar-
towie, £ukowie i Janowie Lubelskim pokrywaj¹ siê z administracyjnymi granicami po-
wiatów z siedzibami w³adz we wskazanych miejscowoœciach.

Proponowane dostosowania obszarów dzia³ania S¹du Rejonowego i Prokuratury
Rejonowej w Krasnymstawie do granic powiatu krasnostawskiego wi¹za³oby siê z roz-
szerzeniem obszaru dzia³ania tych jednostek o gminy: Gorzków, Izbica, Rudnik
i ¯ó³kiewka, pozostaj¹ce obecnie we w³aœciwoœci miejscowej S¹du Rejonowego i Proku-
ratury Rejonowej w Zamoœciu, jak te¿ przeniesieniem miasta Rejowiec Fabryczny oraz
gmin: Leœniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i Wojs³awice do w³aœciwoœci miejsco-
wej S¹du Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Che³mie.

Zmiana obszaru w³aœciwoœci S¹du Rejonowego w Che³mie mo¿e byæ przedmiotem
rozwa¿añ dopiero po zabezpieczeniu odpowiednich warunków lokalowych w tej jednostce.
Problemy w tym zakresie zosta³y przedstawione Panu Senatorowi w piœmie z dnia
29 stycznia 2009 r.

Ponadto, istotne znaczenie dla oceny mo¿liwoœci dokonania postulowanej reorga-
nizacji ma fakt, i¿ od dnia 1 lutego 2009 r. S¹d Rejonowy w Krasnymstawie prowadzi
ksiêgi wieczyste w systemie informatycznym, a zatem obecnie s¹ one migrowane.
Wprowadzanie zmian we w³aœciwoœci miejscowej wskazanego S¹du by³oby nieuzasad-
nione z punktu widzenia realizacji tego procesu.

Reasumuj¹c pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e aktualnie nie ma mo¿liwoœci
uwzglêdnienia wniosku w zakresie dostosowania obszarów dzia³ania S¹du Rejonowe-
go i Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie do administracyjnych granic powiatu
krasnostawskiego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Igor Dzialuk
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo starosty bi³gorajskiego o nastêpuj¹cej

treœci:
„W zwi¹zku z informacjami prasowymi o prowadzonych pracach nad

zmian¹ ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej
(DzU z 2007 r. nr 176, poz. 1240, z póŸn. zm.), a w szczególnoœci w zakresie
przepisu art. 53 tej ustawy dotycz¹cego wprowadzenia ust. 5a, zgodnie z któ-
rym zmiana wierzyciela, w przypadku zobowi¹zañ publicznego ZOZ, bêdzie
wymaga³a zgody organu za³o¿ycielskiego – samorz¹du b¹dŸ Ministerstwa
Zdrowia – powiat bi³gorajski pragnie poinformowaæ Pana Pos³a o sytuacji ist-
niej¹cej w SP ZOZ w Bi³goraju i skali zjawiska obrotu wierzytelnoœciami w tej
jednostce.

Od kilku lat SP ZOZ zawiera³ porozumienia w przedmiocie sp³aty zad³u¿e-
nia z nastêpuj¹cymi firmami windykacyjnymi… Firmy te w zamian za roz³o-
¿enie wierzytelnoœci na raty pobieraj¹ prowizjê od kilku do kilkunastu
procent kwoty nale¿noœci g³ównej oraz podwy¿szone odsetki w razie uchy-
bienia terminowi sp³aty. Firmy windykacyjne udzielaj¹ te¿ po¿yczek na sp³a-
tê rat przewidzianych porozumieniem, pobieraj¹c dodatkowo op³atê za
udzielenie po¿yczki. SP ZOZ nie posiada p³ynnoœci finansowej oraz nie
spe³nia warunków do otrzymania kredytu bankowego i zdany jest wy³¹cznie
na wspó³pracê z firmami windykacyjnymi, które oferuj¹ znacznie gorsze wa-
runki ani¿eli banki komercyjne. Takim sposobem œrodki publiczne trafiaj¹ do
podmiotów specjalizuj¹cych siê w obrocie wierzytelnoœciami sektora s³u¿by
zdrowia. Powiat bi³gorajski widzi potrzebê wprowadzenia zmian w prawie,
których celem bêdzie ukrócenie tego procederu”.

W dalszej czêœci pisma starosta bi³gorajski zwraca siê z apelem do parla-
mentarzystów ziemi lubelskiej o wsparcie i zwrócenie uwagi na ten wa¿ny
problem, co niniejszym czyniê, zwracaj¹c siê do Pani Minister z proœb¹ o pod-
jêcie stosownych dzia³añ uwzglêdniaj¹cych stanowisko powiatu bi³goraj-
skiego.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.16

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Lucjana Cichosza – Senatora RP, przekazane

przy piœmie BPS/DSK-043-2029/09 w sprawie zmian ustawy o zak³adach opieki zdro-
wotnej uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji.

Opracowany zosta³ rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej, który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach
opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póŸn. zm.), w rozdziale 4 dzia³u II,
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normuj¹cym zasady gospodarki publicznych zak³adów opieki zdrowotnej. Maj¹ one na
celu ograniczenie „handlu wierzytelnoœciami” poprzez koniecznoœæ uzyskania zgody
podmiotu, który utworzy³ zak³ad. Przedmiotowa zgoda bêdzie wydawana w oparciu
o analizê sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej za rok poprzedni oraz przy uwzglêdnieniu koniecznoœci zapewnienia
ci¹g³oœci udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Intencj¹ ustawodawcy jest objêcie
powy¿szym ograniczeniem wszystkich czynnoœci prawnych, które w efekcie doprowa-
dzi³yby do zmiany wierzyciela. Wobec faktu, ¿e dla przewa¿aj¹cej czêœci samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej podmiotem, który utworzy³ zak³ad jest jednostka
samorz¹du terytorialnego, regulacja bêdzie dotyczyæ tych jednostek. Potrzeba opraco-
wania projektu wynika z koniecznoœci wzmocnienia wp³ywu organu za³o¿ycielskiego
na zmianê wierzyciela zobowi¹zañ samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowot-
nej. Powstanie w ten sposób narzêdzie dla organów za³o¿ycielskich do skutecznej kon-
troli nad „swoimi” zak³adami opieki zdrowotnej, co przyczyni siê do w³aœciwej realizacji
zadañ tych podmiotów w zakresie bezpieczeñstwa zdrowotnego populacji. Ponadto
spowoduje ograniczenie wtórnego obrotu wierzytelnoœciami, co wi¹¿e siê z dodatkowy-
mi kosztami dla zak³adów opieki zdrowotnej.

Projekt ustawy zosta³ przekazany do Sejmu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Wzrost minimalnej kwoty stypendium socjalnego z 51,20 z³ do 72,80 z³

niew¹tpliwie jest krokiem w dobrym kierunku. Jednak¿e podkreœlenia wy-
maga fakt, i¿ pomimo wzrostu o 42% kwoty minimalnego stypendium socjal-
nego, przewidywana na 2010 r. rezerwa celowa na Narodowy Program
Stypendialny wzrasta jedynie o 7%. A przecie¿ to z tego programu samorz¹dy
otrzymuj¹ œrodki na pomoc stypendialn¹ dla najbiedniejszych uczniów. Kon-
sekwencj¹ tego bêdzie to, ¿e to samorz¹dy ponios¹ faktyczny koszt wzrostu
wysokoœci stypendiów socjalnych, a co za tym idzie, te, które wyp³acaj¹ wy-
sokie stypendia, bêd¹ musia³y obni¿yæ ich wysokoœæ. Tym samym wzrost
kwot minimalnych stypendiów socjalnych prze³o¿y siê w rzeczywistoœci na
obni¿enie wartoœci faktycznie przyznawanej pomocy materialnej. Sytuacja
taka jest niedopuszczalna. Pula œrodków przeznaczana na wyp³atê stypen-
diów powinna wzrosn¹æ proporcjonalnie do wzrostu ich minimalnej wysoko-
œci. Bez tego w wielu gminach mo¿e zabrakn¹æ pieniêdzy na stypendia,
a uczniowie strac¹ finansowo mimo wzrostu minimalnych stawek pomocy.
A przecie¿ w dobie spowolnienia gospodarki liczba uczniów uprawnionych do
pomocy wzrasta z miesi¹ca na miesi¹c.

Równie¿ obecnie obowi¹zuj¹ce kryteria dochodowe uprawniaj¹ce do
uzyskania stypendiów socjalnych s¹ krzywdz¹ce dla uczniów rzeczywiœcie
potrzebuj¹cych wsparcia. Niew¹tpliwie kryterium dochodowe uprawniaj¹ce
do takiej pomocy jest zbyt niskie. Tym samym stypendia trafiaj¹ jedynie do
bardzo ubogich uczniów. W niektórych samorz¹dach z uwagi na zbyt niskie
kryterium dochodowe dotacja nie jest w pe³ni wykorzystywana. Zmniejsze-
nie liczby œwiadczeniobiorców nie oznacza zmniejszenia liczby osób potrze-
buj¹cych pomocy. Przecie¿ w ostatnich latach kwota wynagrodzenia
minimalnego zmienia³a siê kilkakrotnie, podczas gdy kryterium dochodowe
uprawniaj¹ce do uzyskania pomocy pozostawa³o bez zmian i w dalszym
ci¹gu wynosi 351 z³.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Czym uzasadniony jest przewidywany wzrost o jedynie 7% rezerwy

celowej na Narodowy Program Stypendialny w planach bud¿etowych na
2010 r. w sytuacji, gdy wzrost kwoty minimalnej stypendium socjalnego wy-
nosi 42%?

2. Dlaczego koszt tych zmian obci¹¿y faktycznie bud¿et samorz¹du tery-
torialnego gminnego? Czy rz¹d zdaje sobie sprawê, i¿ prze³o¿y siê to na fak-
tyczne obni¿enie œrodków wyp³acanych potrzebuj¹cym?

3. Czy przewidywane jest wprowadzenie takich zmian, dziêki którym
gminy mog³yby przyznawaæ stypendia socjalne tak¿e uczniom, których sy-
tuacja rodzinna znacznie pogorszy siê w trakcie roku szkolnego? Obecnie ta-
kiej mo¿liwoœci nie ma.

4. Dlaczego przy przekroczeniu kwoty kryterium dochodowego o kilka
z³otych uczeñ faktycznie potrzebuj¹cy pomocy nie otrzymuje jej z uwagi na
zbyt du¿y dochód rodziny? Czy nie widzi pani potrzeby wprowadzenia tu
zmian?

Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 10 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego z³o¿one pod-

czas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. w sprawie œrodków
finansowych przeznaczonych na stypendia szkolne uprzejmie informujê:

Narodowy Program Stypendialny stworzy³ podstawy dla polityki pomocy material-
nej œwiadczonej uczniom, których sytuacja materialna i ¿yciowa mo¿e spowodowaæ
zagro¿enie zaprzestania realizacji obowi¹zku szkolnego lub obowi¹zku nauki, ograni-
cze- nie aspiracji edukacyjnych, odst¹pienie od edukacji na wy¿szych poziomach na-
uczania.

Zadaniem programu jest równie¿ wskazanie i wzmocnienie istniej¹cych i przygoto-
wywanych rozwi¹zañ legislacyjnych oraz organizacyjnych, umo¿liwiaj¹cych rozszerze-
nie zasiêgu i zakresu pomocy o charakterze edukacyjnym. Dlatego niezbêdna jest
identyfikacja ró¿norodnych, realizowanych obecnie programów wsparcia materialnego
dla uczniów i tworzenie warunków do realizacji tej pomocy przez jak najszersz¹ grupê
podmiotów – jednostki samorz¹du terytorialnego, organizacje pozarz¹dowe, osoby praw-
ne i fizyczne.

Stypendia i zasi³ki szkolne stanowi¹ element szerszej pomocy udzielanej przez pañ-
stwo uczniom. Sk³adaj¹ siê na niego m.in.:

1. Wyp³acany na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.):
– dodatek do zasi³ku rodzinnego w wysokoœci 100 z³, przyznawany z tytu³u rozpo-

czêcia roku szkolnego i wyp³acany przez oœrodek pomocy spo³ecznej. W 2008 r.
wydatki na ten dodatek wynios³y 241.328 tys. z³,

– dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania przys³uguj¹cy matce lub ojcu dziecka, opiekuno-
wi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie ucz¹cej siê:
1) w zwi¹zku z zamieszkiwaniem w miejscowoœci, w której znajduje siê siedziba

szko³y ponadgimnazjalnej lub szko³y artystycznej, w której realizowany jest
obowi¹zek szkolny i obowi¹zek nauki, a tak¿e szko³y podstawowej lub gim-
nazjum w przypadku dziecka lub osoby ucz¹cej siê, legitymuj¹cej siê orze-
czeniem o niepe³nosprawnoœci lub o stopniu niepe³nosprawnoœci – w wyso-
koœci 90 z³ miesiêcznie na dziecko albo

2) w zwi¹zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowoœci, w której
znajduje siê siedziba szko³y, w przypadku dojazdu do szko³y ponadgimnaz-
jalnej, a tak¿e szko³y artystycznej, w której realizowany jest obowi¹zek szkol-
ny i obowi¹zek nauki w zakresie odpowiadaj¹cym nauce w szkole ponadgim-
nazjalnej – w wysokoœci 50 z³ miesiêcznie na dziecko.
W 2008 r. wydatki na ten dodatek wynios³y 260 006 tys. z³.

2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Procedury przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów prowadzone s¹ na

podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) i rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty
i wychowania oraz ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890).

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na okres od wrzeœnia do
czerwca w danym roku szkolnym jednemu uczniowi z danej szko³y, którzy otrzyma³
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promocjê z wyró¿nieniem, uzyskuj¹c przy tym najwy¿sz¹ w danej szkole œredni¹ ocen
lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzysku-
j¹c w niej najwy¿sze wyniki, a w pozosta³ych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej
dobre. Wytypowanie tych kandydatów nale¿y do samorz¹dów uczniowskich lub zespo-
³ów, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporz¹dzenia, które wnioski o przyznanie sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów przedstawiaj¹ radzie szko³y, a je¿eli rada szko³y nie
zosta³a powo³ana – radzie pedagogicznej.

Na podstawie § 2 ust. 6 ww. rozporz¹dzenia kurator oœwiaty zobowi¹zany jest do
przedstawienia, za poœrednictwem Ministra Edukacji Narodowej, Prezesowi Rady
Ministrów w terminie do 31 lipca roku poprzedzaj¹cego rok szkolny, w którym ma byæ
przyznane stypendium, list zatwierdzonych kandydatów do stypendium. Stypendium
Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 z³ miesiêcznie.

3. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
Procedury przyznawania stypendium ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wy-

chowania prowadzone s¹ na podstawie art. 90i cytowanej wy¿ej ustawy i przywo³anego
rozporz¹dzenia. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mo¿e otrzymaæ:

– laureat miêdzynarodowej olimpiady lub laureat i finalista olimpiady przedmioto-
wej o zasiêgu ogólnopolskim lub turnieju,

– laureat konkursu na pracê naukow¹, organizowanego przez instytucjê naukow¹
lub stowarzyszenie naukowe,

– uczeñ szko³y ponadgimnazjalnej uzyskuj¹cy najwy¿sze wyniki w nauce wed³ug in-
dywidualnego programu lub toku nauki,

– uczeñ uczestnicz¹cy w zajêciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na pod-
stawie postanowieñ regulaminu studiów, dotycz¹cych warunków uczestnictwa
wybitnie uzdolnionych uczniów w zajêciach przewidzianych tokiem studiów,

– uczeñ, który uzyska³ wysokie wyniki we wspó³zawodnictwie sportowym na szczeb-
lu krajowym lub miêdzynarodowym.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej ma formê jednorazowej nagrody pieniê¿-
nej. W roku 2008 i 2009 stypendium to wynosi³o 3 200 z³. Kandydatów typuje szko³a
tu¿ po zakoñczeniu zajêæ edukacyjnych, przysy³aj¹c indywidualne wnioski do kurato-
rium oœwiaty. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ szko³a mo¿e z³o¿yæ dowoln¹ liczbê wniosków.

4.Stypendiumministraw³aœciwegodosprawkultury iochronydziedzictwanarodowego.
Procedury przyznawania stypendium ministra w³aœciwego do spraw kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego prowadzone s¹ na podstawie art. 90j ustawy o sys-
temie oœwiaty i rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie
stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wycho-
wania oraz ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa. Stypendium
ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mo¿e byæ
przyznane uczniowi, który uzyska³ w okresie (semestrze) bardzo dobr¹ œredni¹ ocen
z przedmiotów artystyczno-zawodowych lub laureatowi miêdzynarodowego lub krajo-
wego konkursu artystycznego.

5. Stypendium za wyniki w nauce lub za osi¹gniêcia sportowe.

Zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oœwiaty szko³a mo¿e udzielaæ stypendium za
wyniki w nauce lub za osi¹gniêcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce lub za
osi¹gniêcia sportowe mo¿e byæ przyznane uczniowi, który uzyska³ wysok¹ œredni¹
ocen w okresie (semestrze) poprzedzaj¹cym okres (semestr), w którym przyznaje siê to
stypendium, a stypendium za osi¹gniêcia sportowe mo¿e byæ przyznawane uczniowi,
który uzyska³ wysokie wyniki we wspó³zawodnictwie sportowym na szczeblu co naj-
mniej miêdzyszkolnym.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osi¹gniêcia sportowe przyznaje dyrektor
szko³y, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej, w ramach œrodków przyznawanych
przez organ prowadz¹cy na ten cel w bud¿ecie szko³y.

W tym celu dyrektor szko³y powo³uje w szkole komisjê stypendialn¹, która ustala,
po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej i samorz¹du uczniowskiego, wymagan¹ œredni¹
ocen. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osi¹gniêcia sporto-
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we wychowawca klasy przedk³ada do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek
wraz ze swoj¹ opini¹ dyrektorowi szko³y.

6. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Udzielanie œwiadczeñ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

stanowi zadanie w³asne gminy, na realizacjê którego gmina otrzymuje dofinansowa-
nie z bud¿etu pañstwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty). Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej realizuj¹c pomoc materialn¹ dla uczniów w formie stypendiów
szkolnych i zasi³ków szkolnych opiera siê na œrodkach rezerwy celowej bud¿etu pañ-
stwa pn. „Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego”, która zwiêksza
œrodki na pomoc materialn¹ realizowan¹ przez gminy. Uruchomienie omawianych
œrodków zwi¹zane jest z przyjêciem ustawy bud¿etowej na dany rok, a nastêpnie zgod¹
Ministra Edukacji Narodowej na podzia³ œrodków na poszczególne zadania wynikaj¹ce
z Narodowego Programu Stypendialnego.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e mimo wskazywanego przez Panów Pos³ów obni¿ania siê
statusu materialnego rodzin w ostatnich latach widoczny jest spadek liczby uczniów
korzystaj¹cych z pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych. W 2007 roku by-
³o to ok. 17% uczniów, w 2008 r. ok. 14% (dane z bie¿¹cego roku bêd¹ dostêpne w pierwszym
kwartale 2010 r.).

Obni¿anie liczby uczniów korzystaj¹cych ze wsparcia ze strony pañstwa jest rów-
nie¿ widoczne w innych pomocowych programach rz¹dowych, w tym w programie „Wy-
prawka szkolna”. Z programu tego w 2008 r. skorzysta³o ok. 16% uczniów z klas I–III
szko³y podstawowej, zaœ w roku 2009, mimo rozszerzenia grupy odbiorców o 10% ucz-
niów spoza kryterium dochodowego, z dofinansowania do zakupu podrêczników sko-
rzysta³o nieca³e 280 tys. uczniów z 550 tys. planowanych w programie, tj. ok. 19%
uczniów klas I–III szko³y podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.

Tendencja ta jest równie¿ potwierdzona w danych Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej.

Natomiast poruszany przez Pana Senatora problem przyznawania pomocy w for-
mie stypendium w trakcie roku szkolnego ma swoje odzwierciedlenie prawne w usta-
wie o systemie oœwiaty, w art. 90n, w którym wskazuje siê na mo¿liwoœæ sk³adania,
w uzasadnionych przypadkach, wniosków o pomoc materialn¹ w formie stypendium
szkolnego po 15 wrzeœnia w danym roku bud¿etowym. Dodatkowo ustawa pozwala na
ubieganie siê o pomoc w formie zasi³ków szkolnych uczniowi znajduj¹cemu siê przej-
œciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wyp³ata stypendiów szkolnych musi opieraæ siê o jasno okreœlone i jednolite dla
wszystkich kryteria dostêpu. Dlatego te¿, tworz¹c kryteria dostêpu do stypendiów i za-
si³ków szkolnych oparto siê na kwotach, które s¹ weryfikowane w ustawie o pomocy
spo³ecznej. Wysokoœæ omawianej kwoty jest niezale¿na od Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej i jej weryfikacja nastêpuje co 3 lata. Wprowadzenie kolejnego weryfikowanego
progu dostêpu, np. zgodnego z ustaw¹ o œwiadczeniach rodzinnych, wi¹za³oby siê
z rozszerzeniem grupy odbiorców do ok. 2 mln uczniów, co mia³oby znacz¹ce skutki fi-
nansowe przede wszystkich dla bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, przyj-
muj¹c, ¿e w chwili obecnej bud¿et pañstwa asygnuje na stypendia maksymalnie
dostêpn¹ kwotê.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am przekonanie, ¿e s¹ one satysfakcjo-
nuj¹ce i pokazuj¹ w szerszym œwietle system pomocy materialnej udzielanej uczniom,
której nie mo¿na rozpatrywaæ osobno w podziale na dzia³ania poszczególnych resortów.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Modernizacja szpitali oraz dokonywane zakupy nowoczesnego sprzêtu

ratuj¹cego ¿ycie w istocie nie poprawiaj¹ sytuacji s³u¿by zdrowia. Faktem
jest, ¿e poprawiaj¹ siê wyniki i warunki leczenia pacjentów, jednak¿e prob-
lem tkwi w finansowaniu zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obec-
nie NFZ nie p³aci, i w dalszym ci¹gu nie zamierza p³aciæ, za pacjentów
przyjêtych ponad za³o¿ony limit. Jest to krzywdz¹ce nie tyle dla samych szpi-
tali, ile dla pacjentów. Z obawy przed wpadniêciem w spiralê d³ugów szpitale
bêd¹ odmawiaæ udzielania pomocy potrzebuj¹cym. Taka sytuacja jest niedo-
puszczalna. G³ówn¹ ide¹ istnienia szpitali i w ogóle s³u¿by zdrowia jest lecze-
nie, udzielanie pomocy, a nie œledzenie statystyk finansowych. Szpitale nie
mog¹ byæ karane za wyleczenie zbyt wielu pacjentów. Kar¹ w tym wypadku
jest odmowa zap³aty za ich leczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nale-
¿y zdaæ sobie spraw¹ z tego, ¿e problem bêdzie z biegiem lat siê pog³êbia³. Nie
wystarczy na przyk³ad podniesienie wysokoœci sk³adki zdrowotnej, gdy¿
w starzej¹cym siê spo³eczeñstwie polskim ca³y czas przybywa osób potrze-
buj¹cych leczenia, a ubywa osób p³ac¹cych sk³adki.

Dlatego zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Czy widzi pani jakieœ rozwi¹zanie wskazanego problemu? Czy Mini-

sterstwo Zdrowia podjê³o jakiekolwiek kroki w celu zapobie¿enia takim sy-
tuacjom w przysz³oœci? Je¿eli tak, to proszê o wskazanie, jakie podjêto w tym
celu czynnoœci?

2. Proszê tak¿e o wskazanie, w jaki sposób ma siê zachowaæ dyrektor
szpitala, który wykorzysta³ ju¿ za³o¿ony na leczenie limit, a zg³aszaj¹ siê do
niego osoby potrzebuj¹ce leczenia. Kto w takiej sytuacji pokryje koszty lecze-
nia i na jakich zasadach?

Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.19

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Jana Dobrzyñskiego, Senatora Rzeczypospoli-

tej Polskiej, z³o¿one na 42. posiedzeniu Senatu, w dniu 22 paŸdziernika, przes³ane przy
piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., znak: BPS/DSK-043-
-2031/09, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.
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Zadania z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz analizy kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i za-
wieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich
realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompetencji Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Zgodnie z ww. ustaw¹ o œwiadczeniach, Fundusz jest pañstwow¹ jedno-
stk¹ organizacyjn¹ posiadaj¹c¹ osobowoœæ prawn¹, dzia³aj¹cy na podstawie ustawy
i statutu, w tym prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie rocznego planu finan-
sowego.

W œwietle ww. ustawy Narodowy Fundusz Zdrowia zarz¹dza œrodkami finansowymi
na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych œwiadczeñ na podstawie
przepisów o koordynacji i finansuje œwiadczenia opieki zdrowotnej. Podstaw¹ udziela-
nia œwiadczeñ opieki zdrowotnej jest umowa o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
zawarta pomiêdzy œwiadczeniodawc¹ a dyrektorem oddzia³u wojewódzkiego Funduszu
(art. 132 ust. 1 ww. Ustawy). W zwi¹zku z tym, co do zasady, œwiadczenia s¹ finansowane
przez NFZ do wysokoœci limitów okreœlonych umow¹. Natomiast mo¿liwoœæ sfinansowania
dodatkowych œwiadczeñ zrealizowanych ponad limit okreœlony umow¹ mo¿e byæ rozwa-
¿ana w konkretnej sytuacji, wynikaj¹cej m.in. z dysponowania przez NFZ dodatkowymi
œrodkami finansowymi. Powy¿sze wynika równie¿ z konstrukcji przepisów ustawy do-
tycz¹cych gospodarki finansowej NFZ, zgodnie z którymi plan finansowy NFZ jest zrówno-
wa¿ony w zakresie przychodów i kosztów. Jednoczeœnie ³¹czna suma zobowi¹zañ
Funduszu wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów nie mo¿e przekro-
czyæ wysokoœci kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), okreœlaj¹, ¿e Narodowy Fundusz Zdrowia jest zo-
bowi¹zany do sfinansowania œwiadczeñ udzielonych w okresie rozliczeniowym, do
kwoty zobowi¹zania Funduszu wobec œwiadczeniodawcy okreœlonej w umowie. Okres
rozliczeniowy zosta³ zdefiniowany jako okres roku kalendarzowego albo inny, zawiera-
j¹cy siê w roku kalendarzowym, okres oznaczony w umowie. Rozliczenie wykonania
umowy nastêpuje najpóŸniej w terminie 45 dni po up³ywie okresu rozliczeniowego
(§ 14, ust. 1, § 1, pkt 6, § 27, ust. 1 za³¹cznika do ww. rozporz¹dzenia).

W przypadku wykonania powy¿ej planu, Fundusz nie mo¿e zagwarantowaæ sfinan-
sowania œwiadczeñ w wartoœci przekraczaj¹cej okreœlon¹ w umowie wartoœæ maksy-
malnego zobowi¹zania, z wyj¹tkiem œwiadczeñ udzielanych w trybie nag³ym, b¹dŸ
maj¹cych charakter œwiadczeñ tzw. „nielimitowanych”. Jednoczeœnie, zgodnie z ww.
ustaw¹ o œwiadczeniach, œwiadczeniodawca nie mo¿e zaprzestaæ udzielania œwiadczeñ
przed up³ywem okresu, na jaki zosta³a zawarta umowa. Z tego wzglêdu, w ramach
przepisów art. 20–23 ww. ustawy, œwiadczeniodawca zobowi¹zany jest do prowadzenia
list oczekuj¹cych na planowe œwiadczenia, z jednoczesnym obowi¹zkiem zapewnienia
udzielania œwiadczeñ niezw³ocznie w stanach nag³ych, wynikaj¹cym z art. 19 ww.
ustawy o œwiadczeniach.

Ewentualne sfinansowanie œwiadczeñ ponadumownych mo¿e nast¹piæ dopiero po
rozliczeniu zawartych umów, potwierdzeniu sald rozliczeñ i zbilansowaniu œrodków,
których nie wykorzystali œwiadczeniodawcy realizuj¹cy kontrakty w danym okresie
rozliczeniowym poni¿ej planu.

W tym kontekœcie uprzejmie informujê, i¿ w trybie art. 129 ww. ustawy o œwiadcze-
niach, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarz¹dzeniem nr 37 z dnia 4 sierpnia
2009 r. dokona³ zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009
rok (zwiêkszaj¹c koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej), która rozdysponowa³a dodatni
wynik finansowy Funduszu za rok 2008 w wysokoœci 1.152.117 tys. z³.

Ponadto, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarz¹dzeniami z 2009 roku: nr 48
z dnia 15 paŸdziernika, nr 49 z dnia 19 paŸdziernika, nr 55 z dnia 28 paŸdziernika
i nr 64 z dnia 2 listopada, dokona³ zmian planu finansowego Narodowego Funduszu
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Zdrowia na 2009 rok, które rozdysponowuj¹ kwotê 516 882 tys. z³ z funduszu zapaso-
wego, zwiêkszaj¹c koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej Funduszu.

Powy¿sze dodatkowe œrodki, w ³¹cznej wysokoœci oko³o 1,7 mld z³, zwiêkszy³y mo¿-
liwoœci w zakresie zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Otrzyma³em od prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” w mie-
œcie Ko³omyja proœbê, pismo, w którym pani prezes porusza sprawê piln¹
i bardzo wa¿n¹ dla Polaków, którzy tam mieszkaj¹. W tym liœcie czytamy,
co nastêpuje. Jako prezes towarzystwa kultury polskiej w Ko³omyi opiekujê
siê polsk¹ sobotni¹ szko³¹, która dzia³a przy towarzystwie. Od piêciu lat
w naszej szkole prowadzone jest nauczanie dzieci jêzyka polskiego, litera-
tury, historii, geografii. Mamy równie¿ nauczycieli muzyki i informatyki.
Wielu uczniów dziêki nauce w tej szkole dosta³o siê na wymarzone studia
w Polsce, ojczyŸnie swoich przodków. Do tej pory nauczyciele byli kierowani
przez Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, jednak
w tym roku wielu placówkom na Ukrainie odmówiono skierowania nauczy-
cieli i dlatego znaleŸliœmy siê w trudnej sytuacji. Obecnie w szkole uczy siê
siedemdziesiêciu uczniów, dzieci i doros³ych. Z wykszta³cenia jestem leka-
rzem kardiologiem, ale poniewa¿ nie ma nauczyciela polonisty, w miarê po-
siadanej wiedzy muszê uczyæ dzieci i doros³ych sama. Szko³a nie jest du¿a,
oprócz dwóch du¿ych pokoi, w których znajduj¹ siê klasy, mamy bibliotekê
i jeden komputer. Niestety, nie posiadamy sta³ej siedziby, te pomieszczenia s¹
przez nas wynajmowane.

W zwi¹zku z przytoczonym tu obszernym fragmentem listu zwracam siê
do pani minister z proœb¹ o poinformowanie mnie, jakie s¹ powody tego, ¿e
polski nauczyciel jêzyka polskiego nie zosta³ tam oddelegowany i czy mo¿e
podejmowane s¹ jakieœ dzia³ania, które do tego zmierzaj¹. Proszê o informa-
cje na ten temat.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie pana Stanis³awa Gogacza, senatora RP, z³o¿one

podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. (BPS/DKS-043-
-2032/09), dotycz¹ce odmowy skierowania nauczyciela z Polski do pracy dydaktycznej
w szkole sobotniej prowadzonej przez Towarzystwo Kultury Polskiej „Pokucie” uprzej-
mie informujê, i¿ Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli, jednostka podleg³a
MEN, w bie¿¹cym roku szkolnym skierowa³ do pracy dydaktycznej w œrodowiskach po-
lonijnych na Ukrainie 31 nauczycieli z Polski. W pierwszej kolejnoœci pozytywnie zosta-
³y rozpatrzone zaproszenia wynikaj¹ce z porozumienia dwustronnego przekazane
z resortu edukacji Ukrainy, dla nauczycieli pracuj¹cych w lokalnym systemie oœwiaty,
gdzie jêzyk polski jest nauczany w szkole jako przedmiot lub na zajêciach fakultatyw-
nych. Uwzglêdniono równie¿ zaproszenia organizacji spo³ecznych z du¿ych oœrodków,
w celu podniesienia presti¿u jêzyka i kultury polskiej, promocji Polski za granic¹,
a tak¿e w celu u³atwienia nawi¹zywania wzajemnych kontaktów pomiêdzy szko³ami
w Polsce i na Ukrainie. Jednym z podstawowych kryteriów przy analizie zaproszeñ dla
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nauczycieli z Polski by³a tak¿e liczba uczniów oraz mo¿liwoœæ nauczania jêzyka pol-
skiego przez nauczycieli miejscowych.

Ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia pana Stanis³awa Gogacza, senatora RP,
uprzejmie informujê, i¿ wed³ug zgromadzonych przez MEN dokumentów Towarzystwo
Kultury Polskiej „Pokucie” ma powa¿ne trudnoœci z zabezpieczeniem podstawowych
warunków do nauki jêzyka polskiego. Towarzystwo wynajmuje dwie sale lekcyjne
w szkole ukraiñskiej. Sale, jak i ca³y budynek wymagaj¹ remontu. W styczniu tego ro-
ku, od³¹czono na sta³e zarówno elektrycznoœæ, jak i centralne ogrzewanie. W budynku
szkolnym nie ma toalety. Dodam, i¿ tego typu trudnoœci s¹ czêsto przyczyn¹ proble-
mów przy naborze kandydatów do pracy za granic¹.

W tym miejscu chcia³abym poinformowaæ Pana Marsza³ka, i¿ w dniu 20 paŸdzier-
nika br. wesz³y w ¿ycie dwa rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
warunków i sposobu wspomagania nauczania jêzyka polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w jêzyku polskim wœród Polonii
i Polaków zamieszka³ych za granic¹ oraz dzieci pracowników migruj¹cych oraz
w sprawie zakresu i warunków przyznawania œwiadczeñ przys³uguj¹cych nauczycie-
lom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granic¹. Dziêki tym aktom
prawnym zosta³ wzmocniony status nauczycieli polskich kierowanych do pracy za
granicê. Wed³ug nowych regulacji nie tylko podniesiono œwiadczenia dla nauczycieli,
ale równie¿ wprowadzono nowe kryteria przy naborze kandydatów m.in. obowi¹zko-
wy udzia³ w kursie przygotowuj¹cym do pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszka-
³ych poza granicami kraju.

Wyra¿am nadziejê, ¿e informacje umieszczone powy¿ej uzna Pan Marsza³ek za wy-
starczaj¹ce.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Stanowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Do mojego biura wp³ynê³o stanowisko Zarz¹du Lubelskiej Izby Rolniczej
z dnia 28 wrzeœnia 2009 r. w sprawie trudnej sytuacji polskiego rolnictwa.
Jest to pismo o nastêpuj¹cej treœci:

„Zarz¹d Lubelskiej Izby Rolniczej zwraca uwagê na dramatyczn¹ sytua-
cjê polskiego rolnictwa. W ocenie LIR tegoroczny sezon jest najgorszy od cza-
su wejœcia Polski do UE. Na wszystkich rynkach rolnych panuje zastój, a brak
perspektyw powoduje ogromne zaniepokojenie mieszkañców wsi. Potwierdze-
niem tej sytuacji jest og³oszenie 24 sierpnia 2009 r. akcji protestacyjnej przez
siedem zwi¹zków zawodowych i organizacji rolniczych z Lubelszczyzny. Zda-
niem izby od tego czasu rz¹d nie podj¹³ niezbêdnych dzia³añ, a sytuacja ca³y
czas ulega pogorszeniu.

Od kilku tygodni ceny zbó¿ zarówno w województwie lubelskim, jak
i w ca³ym kraju utrzymuj¹ siê na bardzo niskim poziomie. Za ¿yto podmioty
skupowe p³ac¹ rolnikom 200 z³/t, za jêczmieñ oko³o 300 z³/t, zaœ za pszenicê
oko³o 400 z³/t. Obecne ceny skupowe zbó¿ nie rekompensuj¹ poniesionych
nak³adów i s¹ od 100 z³ do 150 z³ ni¿sze od kosztów produkcji.

Sytuacja na rynku owoców i warzyw jest analogiczna do sytuacji panuj¹cej
na rynku zbó¿. Niska cena skupu jab³ek przemys³owych (0,10–0,15 z³/kg) spowo-
dowa³a, ¿e rolnicy nie zbieraj¹ owoców. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e tysi¹ce ton
wiœni, malin i porzeczek nie zosta³y zebrane ze wzglêdu na ra¿¹co nisk¹ cenê sku-
pu w okresie letnim. W po³owie sierpnia na LubelszczyŸnie skup malin prowadzo-
ny by³ po 3,50 z³/kg. Gdy porównamy te ceny z cenami sprzed roku, widaæ
pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê producentów owoców. W tym samym okresie rok temu
zak³ady przetwórcze i ch³odnie p³aci³y za maliny œrednio 4 z³/kg. Obecnie ceny
skupu wahaj¹ siê od 2,60 z³/kg do 3,75 z³/kg. W podobny sposób systematycz-
nie spadaj¹ ceny warzyw.

Sytuacja na rynku mleka ju¿ od d³u¿szego czasu wci¹¿ ulega pogorsze-
niu. Za surowiec dostarczony do mleczarni obecnie rolnicy dostaj¹ œrednio
86 gr. Jest to o 10% mniej ni¿ przed rokiem i a¿ o 1/3 mniej ni¿ w rekordowym
grudniu 2007 r.

Spadaj¹ równie¿ ceny ¿ywca wieprzowego, które kszta³tuj¹ siê na grani-
cy op³acalnoœci. Obecnie rolnicy z Lubelszczyzny za ¿ywiec otrzymuj¹ od
4 z³/kg do 4,20 z³/kg. Import z Ukrainy w cenie 1 euro za kilogram powoduje
postêpuj¹cy spadek cen ¿ywca.

Zagro¿ony jest tak¿e rynek ziemniaka. Konieczne jest podjêcie dzia³añ
maj¹cych na celu ratowanie polskiej produkcji skrobi. Dlatego konieczne jest,
aby zak³ady przetwórcze mia³y mo¿liwoœæ uzyskania preferencyjnych kredy-
tów inwestycyjnych na budowê linii produktów skrobiowych wysoko prze-
tworzonych. Taka pomoc zwiêkszy konkurencyjnoœæ przetworzonej skrobi na
rynku oraz dochodowoœæ produkcji ziemniaka. W obecnej sytuacji rynkowej
konieczne jest równie¿ zastosowanie dop³at do eksportu skrobi, nale¿y tak¿e
rozwa¿yæ wsparcie bezpoœrednie lub poœrednie rolników w zakresie dofinan-
sowania materia³u siewnego.

Doœæ powa¿nym problemem, który wynikn¹³ bezpoœrednio z niskich cen na
produkty rolne, jest utrudniony dostêp do kredytów udzielanych przez banki.
Banki zaczynaj¹ wstrzymywaæ kredytowanie dzia³alnoœci grup producenckich.
Odciêcie od finansowania oznacza wstrzymanie inwestycji. Konsekwencj¹ te-
go mo¿e byæ upadek wielu grup. Bez wsparcia banków grupy producenckie nie
zdo³aj¹ ukoñczyæ konkretnych projektów, wykazanych w piêcioletnim planie
dochodzenia. Je¿eli grupy producenckie nie wywi¹¿¹ siê z zobowi¹zañ, jakie
maj¹ wobec ARiMR, agencja mo¿e domagaæ siê zwrotu pieniêdzy.

Analiza rynków rolnych wzbudza niepokój o przysz³oœæ lubelskiego i pol-
skiego rolnictwa. Dlatego niezbêdne jest podjêcie przez rz¹d intensywnych
dzia³añ, zmierzaj¹cych do systemowego uregulowania sytuacji na poszcze-
gólnych rynkach rolnych.

Apelujemy o podjêcie dzia³añ os³onowych, chroni¹cych rynek wewnêtrzny.
Stabilne i dobrze funkcjonuj¹ce rynki rolne decyduj¹ nie tylko o dochodach go-
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spodarstw rolnych, ale i osób zatrudnionych w wielu ga³êziach przemys³u pra-
cuj¹cego dla rolnictwa. Lubelska Izba Rolnicza uwa¿a, ¿e pozostawienie przez
rz¹d sektora rolnego rynkowej samoregulacji jest b³êdem, który spowoduje
upadek polskiego rolnictwa i pog³êbi kryzys panuj¹cy w Polsce”.

Proszê Pana Ministra o poinformowanie, jakie dzia³ania zostan¹ podjête,
aby sytuacja w obszarze owoców miêkkich, mleka, ¿ywca wieprzowego oraz
ziemniaka sta³a siê korzystniejsza dla rolników.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora Stanis³awa Gogacza, przekazanym przy

piœmie z dnia 28 paŸdziernika 2009 r. znak BPS/DSK-043-2033/09 w sprawie z³ej sy-
tuacji na rynkach rolnych, przedstawiam Panu Marsza³kowi poni¿sze wyjaœnienia.

Rynek mleka i przetworów mlecznych
Wysokoœæ cen skupu mleka oraz cen przetworów mlecznych w 2007 r. oraz w pierwszej

po³owie 2008 r. by³a kszta³towana przez przewagê popytu nad poda¿¹ na rynku œwiato-
wym. By³o to z jednej strony wynikiem rosn¹cego popytu œwiatowego na przetwory
mleczne natomiast z drugiej strony ograniczon¹ poda¿¹ przetworów mlecznych spowo-
dowan¹ przez suszê w Australii i Oceanii, niewielkimi zapasami przetworów mlecznych
oraz dzia³aniami spekulacyjnymi podejmowanymi na œwiatowych rynkach rolnych.
Powy¿sze czynniki spowodowa³y, ¿e w 2007 r. ceny przetworów mlecznych wzros³y od
40% do 60%, co poci¹gnê³o za sob¹ równie¿ wzrost cen skupu mleka. Dobra koniun-
ktura na rynku mleka i przetworów mlecznych w 2007 r. spowodowa³a znaczny wzrost
produkcji mleka w UE i na œwiecie.

W 2008 r., w zwi¹zku z kryzysem finansowo-gospodarczym o zasiêgu œwiatowym,
który na rynku mleka i przetworów mlecznych by³ odczuwalny przez ograniczenie kon-
sumpcji, wyst¹pi³a nadwy¿ka poda¿y nad popytem, co spowodowa³o za³amanie tego
rynku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako pierwszy, ju¿ w ubieg³ym roku, na forum UE
zwróci³ uwagê na pogarszaj¹c¹ siê sytuacjê na rynkach rolnych, w tym na rynku mleka
oraz wnioskowa³ o uruchomienie niezbêdnych instrumentów zaradczych.

Podczas debaty dotycz¹cej przegl¹du Wspólnej Polityki Rolnej, zakoñczonej w listo-
padzie 2008 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskowa³ o zachowanie dotychcza-
sowego systemu interwencji dla mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku. Wniosek ten
uzyska³ wymagane poparcie, dlatego te¿ na podstawie kompromisu zawartego w trak-
cie przegl¹du Wspólnej Polityki Rolnej powy¿sze zasady zosta³y utrzymane.

Od 23 stycznia 2009 r., dziêki dzia³aniom podejmowanym m.in. przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, które uzyska³y wymagane poparcie, KE przywróci³a refundacje
wywozowe do przetworów mlecznych.
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Prowadzenie powy¿szych dzia³añ na poziomie UE spowodowa³o zahamowanie ten-
dencji spadkowej cen przetworów mlecznych a nastêpnie ich stopniowy wzrost.

W paŸdzierniku 2009 r. œrednie ceny podstawowych przetworów mlecznych w Pol-
sce kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:

1. odt³uszczone mleko w proszku 7,3 z³/kg – wzrost w porównaniu ze styczniem
2009 r. o 22%; wzrost w porównaniu z paŸdziernikiem 2008 r. o 9%,

2. mas³o w blokach 13 z³/kg – wzrost w porównaniu ze styczniem 2009 r. o 49%,
wzrost w porównaniu z paŸdziernikiem 2008 r. o 55%,

3. ser Gouda 11,3 z³/kg – wzrost w porównaniu ze styczniem 2009 r. o 14%, wzrost
w porównaniu z paŸdziernikiem 2008 r. o 6%.

Wzrost cen przetworów mlecznych spowodowa³ zahamowanie tendencji spadkowej
cen mleka w skupie. Od lipca br. obserwuje siê stopniowy wzrost cen skupu mleka.
We wrzeœniu 2009 r. œrednia cena skupu mleka w Polsce wynios³a 94,42 z³/100 kg
i by³a o prawie 3% wy¿sza ni¿ w lipcu 2009 r. Powy¿sze wskazuje na stopniow¹ popra-
wê sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych w Polsce. Podobne zmiany obser-
wowane s¹ równie¿ w pozosta³ych pañstwach cz³onkowskich UE.

W celu dalszej poprawy sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 12 sierpnia 2009 r. zwróci³ uwagê Pani Komi-
sarz na potrzebê uruchomienia fakultatywnych mechanizmów dop³at do mleka odt³u-
szczonego i odt³uszczonego mleka w proszku przeznaczanego na paszê. Wprowadzenie
tych dop³at umo¿liwi³oby rozpoczêcie rozdysponowywania du¿ych zapasów odt³usz-
czonego mleka w proszku skupionego w ramach zakupów interwencyjnych.

W dniu 1 wrzeœnia 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróci³ siê do Rady
Unii Europejskiej z wnioskiem o umo¿liwienie pañstwom cz³onkowskim dokonywania
na szczeblu krajowym konwersji niewykorzystanej kwoty mlecznej sprzeda¿y bezpo-
œredniej na kwotê mleczn¹ dostaw i odwrotnie. Wprowadzenie takiej mo¿liwoœci przy-
czyni³oby siê do efektywniejszego wykorzystywania krajowej kwoty mlecznej,
w zwi¹zku z tym, ¿e Polska posiada du¿e rezerwy krajowej kwoty sprzeda¿y bezpoœred-
niej, natomiast kwota mleczna dostaw jest wykorzystywana prawie w ca³oœci.

Pomimo stopniowej poprawy sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych, Pol-
ska, tak jak do tej pory, bêdzie bra³a aktywny udzia³ na forum unijnym w dyskusjach
i dzia³aniach maj¹cych na celu wprowadzenia rozwi¹zañ, które przyczyni¹ siê do dal-
szego polepszania siê sytuacji sektora mleczarskiego oraz umo¿liwi¹ szybsz¹ reakcjê
ze strony Komisji na tym rynku.

Rynek ¿ywca wieprzowego
Cech¹ charakterystyczn¹ dla rynku wieprzowiny s¹ cykliczne i sezonowe zmiany

wielkoœci produkcji, jak równie¿ poziomu cen. Po okresie trudnej sytuacji cenowej,
która w przypadku Polski rozpoczê³a siê jesieni¹ 2006 r. i spotêgowana zosta³a wysoki-
mi cenami zbó¿ na prze³omie lat 2007 i 2008, nastêpnie mieliœmy do czynienia ze znacz-
nie wy¿szym ni¿ w latach poprzednich poziomem cen na rynku wieprzowiny.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bie¿¹co monitoruje sytuacjê cenow¹
na rynkach rolnych, w tym na rynku wieprzowiny, na terenie ca³ego kraju, jak równie¿
w poszczególnych makroregionach. S³u¿y temu Zintegrowany System Rolniczej infor-
macji Rynkowej (ZSRIR), który opiera siê na danych pierwotnych, tj. gromadzonych
bezpoœrednio od podmiotów dzia³aj¹cych na rynku rolnym. Przyk³adowo, jeœli chodzi
o rynek wieprzowiny, zbierane i przetwarzane s¹ miêdzy innymi dane odnoœnie do cen
zakupu œwiñ rzeŸnych wg klasyfikacji EUROP i wg wagi ¿ywej.

W paŸdzierniku 2009 r. œrednia cena zakupu ¿ywca wieprzowego wg danych ZSRiR
MRiRW wynios³a 4,18 z³/kg wagi ¿ywej i w porównaniu z paŸdziernikiem 2008 r. by³a
ni¿sza o 2,6%, jednak w stosunku do paŸdziernika 2007 r. by³a wy¿sza o 16,4%.

W drugim tygodniu listopada 2009 r. (9–15.11.2009 r.) œrednia cena zakupu trzody
chlewnej wg wagi ¿ywej wynios³a 4,15 z³/kg.

Nale¿y jednak uwzglêdniæ, i¿ przy obecnych cenach zbó¿, relacje cen skupu trzody
chlewnej do cen zbó¿ s¹ korzystniejsze ni¿ mia³o to miejsce rok temu. W drugim tygo-
dniu listopada 2009 r. relacja cen skupu trzody chlewnej do targowiskowych cen ¿yta

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. 31



kszta³towa³a siê jak 1:13,0 (1 kg ¿ywca wieprzowego by³ ekwiwalentem 13 kg ¿yta).
Przed rokiem relacja cen skupu ¿ywca do cen ¿yta kszta³towa³a siê jak 1: 9,2, zaœ dwa
lata temu wynosi³a zalewie 1:4,9.

W warunkach funkcjonowania Polski w ramach wspólnego rynku, podejmowanie
dzia³añ przez rz¹d musi byæ zgodne z przepisami wynikaj¹cymi ze Wspólnej Polityki
Rolnej.

Zasady funkcjonowania wspólnotowego rynku wieprzowiny reguluje rozporz¹dze-
nie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paŸdziernika 2007 r. ustanawiaj¹ce wspóln¹ or-
ganizacjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych produktów
rolnych („rozporz¹dzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299
z 16.11.2007, str. 1, z póŸn. zm.).

Przewiduje ono nastêpuj¹ce instrumenty, które mog¹ byæ zastosowane na rynku
wieprzowiny:

• refundacje wywozowe;
• dop³aty do prywatnego przechowywania wieprzowiny;
• nadzwyczajne œrodki wsparcia w sytuacji wyst¹pienia zak³óceñ na rynku wywo³a-

nych rozprzestrzenianiem siê chorób zwierzêcych.
Decyzje o uruchomieniu poszczególnych instrumentów podejmuje Komisja Euro-

pejska, po zasiêgniêciu opinii Komitetu Zarz¹dzaj¹cego ds. Wspólnej Organizacji Ryn-
ków Rolnych, w którego posiedzeniach bior¹ udzia³ przedstawiciele Komisji i krajów
cz³onkowskich.

W ramach wspólnej polityki wobec sektora wieprzowiny realizowane s¹ obecnie,
zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji nr 994/2009 z dnia 22 paŸdziernika 2009 r. (usta-
nawiaj¹cym refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny (Dz.U. L 278 z 23.10.2009,
str. 13), refundacje do wywozu:

• miêsa i podrobów suszonych lub wêdzonych (CN 0210) – stawka 54,2 EUR/100 kg;
• miêsa wieprzowego przetworzonego, w tym kie³bas (CN 1601 oraz 1602) – stawki,

w zale¿noœci od produktu, wynosz¹ od 15,2 do 29 EUR/100 kg.
Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa w dniu 20 listopada 2009 r.,

jak równie¿ na spotkaniach Komitetu Zarz¹dzaj¹cego ds. Wspólnej Organizacji Ryn-
ków Rolnych w dniach 22 paŸdziernika i 19 listopada 2009 r. Polska by³a wœród krajów
cz³onkowskich wnioskuj¹cych o wprowadzenie refundacji do wywozu œwie¿ych i za-
mro¿onych tusz, pó³tusz i elementów miêsa wieprzowego, co umo¿liwi³oby zwiêkszenie
konkurencyjnoœci polskich i unijnych eksporterów na rynku œwiatowym. Komisja Eu-
ropejska uzna³a jednak, ¿e obecna sytuacja na wspólnotowym rynku wieprzowiny nie
uzasadnia wprowadzania takich dop³at.

Ministerstwo podejmuje przede wszystkim dzia³ania stymuluj¹ce popyt wewnêtrz-
ny i eksportowy, w szczególnoœci w zakresie kszta³towania mo¿liwoœci eksportowych
na rynki pañstw trzecich, takich jak Chiny, Rosja, Ukraina, itd. S¹ to g³ównie uzgod-
nienia wymogów weterynaryjnych, uczestnictwo w targach, dzia³ania promuj¹ce.

W celu wzmocnienia wizerunku polskich produktów rolno-spo¿ywczych i zapre-
zentowania ich jako produktów specyficznych i wyró¿niaj¹cych siê wysok¹ jakoœci¹
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi politykê wspierania promocji produk-
tów rolno-spo¿ywczych. Jednym z rozwi¹zañ systemowych, zmierzaj¹cym do podnie-
sienia œwiadomoœci konsumentów o polskich produktach rolno-spo¿ywczych jest
ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spo¿ywczych
(Dz. U. Nr 97, poz. 799), która wesz³a w ¿ycie w dniu 1 lipca 2009 r. Na podstawie usta-
wy zosta³ utworzony m.in. Fundusz Promocji Miêsa Wieprzowego.

G³ównym celem stworzenia funduszy promocji jest wspieranie marketingu, wzrostu
spo¿ycia i promocji produktów rolno-spo¿ywczych. Ustawa wyznacza zakres dzia³añ,
które bêd¹ finansowane ze œrodków finansowych funduszy. S¹ to dzia³ania maj¹ce na
celu informowanie o jakoœci i cechach, w tym zaletach produktów oraz promocjê ich
spo¿ycia. Wspierany mo¿e byæ udzia³ w wystawach i targach, prowadzenie badañ ryn-
kowych dotycz¹cych poszczególnych produktów, badania naukowe i prace rozwojowe
maj¹ce na celu poprawê jakoœci produktów i prowadz¹ce do wzrostu ich spo¿ycia. Ze
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œrodków zgromadzonych w ramach funduszy promocji mog¹ byæ finansowane szkole-
nia producentów i przetwórców oraz udzia³ krajowych organizacji bran¿owych w pra-
cach specjalistycznych sta³ych i roboczych komitetów organizacji miêdzynarodowych,
zajmuj¹cych siê problemami rynku poszczególnych produktów.

Ponadto, w ramach dzia³añ informacyjno-promocyjnych organizowane s¹ stoiska
na targach rolno-spo¿ywczych, podczas których prezentowane s¹ produkty wyró¿nio-
ne znakiem jakoœci Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Poznaj Dobr¹ ¯ywnoœæ”. Progra-
mem PD¯ objêtych jest czternaœcie grup produktów, w tym miêso wieprzowe i jego
produkty, które w bie¿¹cym roku by³y prezentowane na targach w Niemczech, Rosji,
Japonii, Korei, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Czechach.

Innym dzia³aniem, maj¹cym na celu wspieranie eksportu polskiego miêsa, jest na-
wi¹zywanie przez polskie s³u¿by weterynaryjne bezpoœrednich kontaktów ukierunko-
wanych na uzyskanie wymagañ importowych obowi¹zuj¹cych dla produktów
pochodzenia zwierzêcego na rynki krajów trzecich. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi podczas bilateralnych kontaktów z przedstawicielami krajów trzecich zwraca siê
z proœb¹ o przekazanie ww. wymagañ. Ponadto powy¿sze kwestie s¹ poruszane podczas
rozmów dyplomatycznych i gospodarczych przez w³aœciwych ministrów.

Obecnie bilateralnie uzgodnione wzory weterynaryjnych œwiadectw zdrowia dla
miêsa wieprzowego i jego produktów funkcjonuj¹ z nastêpuj¹cymi krajami trzecimi:
Aruba, Ekwador, USA, Albania, Azerbejd¿an, Chorwacja, Gruzja, Macedonia, Mo³do-
wa, Ukraina, Uzbekistan, Hongkong, Japonia, Korea Po³udniowa, Federacja Rosyjska.
W przypadku ChRL uzgodniony jest wzór œwiadectwa dla naturalnych os³onek jelito-
wych z miêsa wieprzowego.

Szczególnie intensywne dzia³ania podejmowane s¹ w celu zniesienia utrzymu-
j¹cego siê zakazu importu polskiego miêsa wieprzowego do Chiñskiej Republiki Ludo-
wej. Temat ten jest regularnie podejmowany przy ró¿nych okazjach, zarówno podczas
spotkañ polsko-chiñskiej Sta³ej Grupy Roboczej ds. wspó³pracy w dziedzinie rolnictwa
i gospodarki ¿ywnoœciowej, jak te¿ innych spotkañ dwustronnych.

Kolejnym dzia³aniem, którego celem jest zwiêkszenie mo¿liwoœci eksportowych na
rynku wieprzowiny, jest program zwalczania choroby Aujeszkyego u œwiñ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnosz¹c siê do kwestii importu miêsa wieprzowego z Ukrainy, chcia³bym zauwa-
¿yæ, ¿e w okresie styczeñ–sierpieñ 2009 r., wed³ug danych Ministerstwa Finansów, Pol-
ska nie importowa³a miêsa wieprzowego z Ukrainy. Na Ukrainê przypada natomiast
najwiêkszy udzia³ w eksporcie miêsa wieprzowego (CN 0203). W omawianym okresie
by³o to 25,1 tys. ton, tj. 26% ca³ego wyeksportowanego miêsa.

Rynek ziemniaka i skrobi ziemniaczanej
Sprawa przywrócenia wstrzymanych dop³at do eksportu skrobi ziemniaczanej zo-

sta³a poruszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we wniosku skierowanym do
Komisji Europejskiej z dnia 6 marca br., w którym zaznaczono, ¿e wsparcie w postaci
ponownego wprowadzenia refundacji wywozowych dla skrobi ziemniaczanej pozytyw-
nie wp³ynê³oby na mo¿liwoœæ sprzeda¿y nadwy¿ek produkcyjnych na rynkach ekspor-
towych krajów trzecich, jak równie¿ na realizacjê zak³adanych planów rozwoju pol-
skich przedsiêbiorstw. W odpowiedzi przes³anej 8 maja br. Komisja Europejska po-
informowa³a, ¿e skrobia ziemniaczana jest produktem uprawnionym do refundacji
eksportowych. Obecny brak refundacji nie jest wynikiem decyzji o zaprzestaniu tych
refundacji, a relacjami cen kukurydzy na rynku œwiatowym i wspólnotowym.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na forum WTO toczy siê debata, na temat zobowi¹za-
nia cz³onków tej organizacji, w tym UE, do stopniowego eliminowania subsydiów eks-
portowych.

Rozpatruj¹c poruszony temat preferencyjnych kredytów inwestycyjnych dla sekto-
ra skrobi ziemniaczanej trzeba zaznaczyæ, ¿e od 1999 roku funkcjonuje „Bran¿owy
program restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobiê w Polsce”, który okreœla
kryteria i warunki udzielania kredytów preferencyjnych. Program, w ramach którego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela kredytów, ma na celu m.in.
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poprawê jakoœci i efektywnoœci produkcji skrobi ziemniaczanej tj. rozszerzenie gamy
produktów skrobiowych i poprawê ich jakoœci, zmniejszenie kosztów wytwarzania,
zwiêkszenie oferty towarowej i us³ugowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymogów
rynku, poprawê wymagañ w zakresie ochrony œrodowiska, marketing wyrobów skro-
biowych.

Jednoczeœnie maj¹c na uwadze zapisy Za³¹cznika do Rozporz¹dzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Zwiêkszanie wartoœci
dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, (Dz. U. Nr 200, poz. 1444 z póŸn. zm.) nale¿y stwierdziæ, i¿
wytwarzanie skrobi modyfikowanych wykracza poza zakres wsparcia okreœlony w prze-
pisach wykonawczych do PROW 2007–2013 i tym samym nie mo¿e zostaæ objête pomo-
c¹ w Dzia³aniu 123 „Zwiêkszanie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leœnej”.

Bior¹c pod uwagê wsparcie finansowe do materia³u siewnego, zgodnie z art. 40c
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych ryn-
ków rolnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) Agencja Rynku Rolnego udziela dop³at
z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego na wniosek producentów
rolnych. Dop³aty s¹ udzielane do powierzchni gruntów rolnych obsianych lub obsadzo-
nych materia³em siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla nastêpuj¹cych ga-
tunków roœlin rolniczych: pszenica, ¿yto, jêczmieñ, pszen¿yto, owies, ³ubiny (¿ó³ty,
w¹skolistny, bia³y), groch siewny, wyka siewna, bobik, ziemniak oraz mieszanki zbo¿o-
we i mieszanki pastewne.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 paŸdzierni-
ka 2007 r. w sprawie stawek dop³at do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub
obsadzonych materia³em siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. Nr 201,
poz. 1447 z póŸn. zm.) stawka dop³aty do 1 ha powierzchni gruntów obsadzonych ma-
teria³em siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w przypadku ziemniaka wynosi
500 z³. Wysokoœæ stawek dop³at pozosta³a ustalona w oparciu o mo¿liwoœci bud¿etu
pañstwa.

W zwi¹zku z wnioskiem dotycz¹cym wsparcia finansowego spó³ek zajmuj¹cych siê
hodowl¹ i nasiennictwem ziemniaka informujemy, ¿e nie jest to mo¿liwe, poniewa¿ po
przyst¹pieniu do Unii Europejskiej i trzyletnim okresie przejœciowym, Polska musia³a
zaprzestaæ dofinansowania hodowli roœlin. Pomoc pañstwa dla hodowli jest bowiem
niezgodna z zasadami wspólnego rynku w rozumieniu art. 87 Traktatu Ustanawiaj¹ce-
go Wspólnotê Europejsk¹.

Rynek owoców i warzyw
Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej sytuacji kryzysowych na rynkach owoców i wa-

rzyw, uprzejmie informujê, ¿e istotnie w przypadku wiœni oraz jab³ek ceny oferowane
za te owoce przez przedsiêbiorstwa przetwórstwa owocowo-warzywnego mog³y w przy-
padku wiêkszoœci gospodarstw sadowniczych nie zapewniaæ zwrotu poniesionych na
produkcjê i zbiór kosztów. Jednak w sezonie zbiorów ze strony producentów malin
oraz porzeczek do Ministerstwa nie wp³ynê³y sygna³y o kryzysie na tych rynkach.

Do przyczyn wystêpowania sytuacji kryzysowych na rynkach owoców nale¿¹:
1. niedostosowanie skali produkcji owoców do popytu zg³aszanego przez przemys³

przetwórczy (wiœnie i jab³ka);
2. rozdrobniona struktura wielkoœci gospodarstw rolnych, w których produkowane

s¹ owoce, co niekorzystnie wp³ywa na efektywnoœæ ekonomiczn¹ tych podmiotów
oraz ich pozycjê w negocjacjach z podmiotami reprezentuj¹cymi skonsolidowane
przetwórstwo;

3. niewielki stopieñ zorganizowania takich gospodarstw w grupach i organizacjach
producentów owoców i warzyw;

4. brak integracji pionowej w handlu produktami ogrodniczymi (brak powi¹zañ ka-
pita³owych pomiêdzy producentami i przetwórcami oraz brak kontraktacji w tych
relacjach);
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5. rosn¹ce koszty si³y roboczej, zw³aszcza, gdy mamy do czynienia ze zbiorem rêcz-
nym owoców.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wyniku akcesji Polski do UE w dniu 1 maja 2004 r. sektor
owoców i warzyw objêty zosta³ tzw. wspóln¹ organizacj¹ rynków rolnych, okreœlon¹
stosownymi aktami prawnymi Unii Europejskiej. Aktualnie podstaw¹ prawn¹ uregu-
lowañ m.in. dla sektora owoców i warzyw jest rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1234/2007
z dnia 22 paŸdziernika 2007 r. ustanawiaj¹ce wspóln¹ organizacjê rynków rolnych
oraz przepisy szczegó³owe dotycz¹ce niektórych produktów rolnych. W przepisach tego
rozporz¹dzenia Rada ustanowi³a szereg rozwi¹zañ, które mog¹ byæ stosowane w odnie-
sieniu do poszczególnych rynków rolnych we Wspólnocie.

Jednoczeœnie, zgodnie z art. 180 ww. rozporz¹dzenia, do produkcji oraz handlu
m.in. owocami i warzywami oraz ich przetworami, maj¹ zastosowanie przepisy art. 87,
88 oraz 89 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, dotycz¹ce pomocy przy-
znawanej przez pañstwa cz³onkowskie.

W myœl przepisu art. 87 ust. 1 pañstwo cz³onkowskie nie ma mo¿liwoœci ingerowa-
nia w poziom cen na rynkach rolnych, w sposób inny ni¿ zgodny z odpowiednimi prze-
pisami wspólnotowymi. W zwi¹zku z tym administracja nie dysponowa³a i nie
dysponuje instrumentami, które ogranicza³yby swobodê producentów w dokonywaniu
nasadzeñ skutkuj¹cych wzrostem potencja³u produkcji i w rezultacie poda¿y, ani in-
strumentami ograniczaj¹cymi sam¹ poda¿, która znajduje siê na rynku, co docelowo
mog³oby skutkowaæ wzrostem cen.

Niemniej jednak pañstwa cz³onkowskie mog¹ w jak najszerszym zakresie wdra¿aæ
i wykorzystywaæ uregulowania przewidziane ww. wspóln¹ organizacj¹ rynków rolnych
okreœlon¹ rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 1234/2007. Podobnie Polska, która wdro-
¿y³a wszystkie (tak¿e fakultatywne) uregulowania przewidziane dla sektora owoców
i warzyw w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych.

Wy¿ej wymienione uregulowania wspólnotowe polegaj¹ w szczególnoœci na wspie-
raniu dzia³añ maj¹cych na celu koncentracjê poda¿y po stronie producentów owoców
i warzyw, a w konsekwencji wzmacnianiu pozycji rynkowej tych producentów. Bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e g³ównym problemem, jaki dotyczy ca³ego sektora produkcji owoców
i warzyw jest rozdrobniona struktura produkcji rolnej, zdaniem resortu rozwi¹zania,
jakie aktualnie funkcjonuj¹ w ramach uregulowañ wspólnotowych, powinny zapobie-
gaæ wystêpowaniu sytuacji kryzysowych, a w d³ugiej perspektywie skutecznie przyczy-
ni¹ siê do ich wyeliminowania.

Zwa¿ywszy, ¿e rozdrobniona struktura na rynku owoców i warzyw skutkuje niedo-
stosowaniem skali produkcji do popytu, MRiRW podjê³o dzia³ania na rzecz koncentra-
cji poda¿y na poziomie producentów. Dzia³ania podejmowane przez Ministerstwo maj¹
na celu umo¿liwienie jak najszerszego wsparcia dla podmiotów reprezentuj¹cych inte-
resy producentów, które uzyska³y status grup lub organizacji producentów owoców
i warzyw. Podmioty te dziêki prowadzonym badaniom rynkowym dysponuj¹ o wiele
szerszym dostêpem do informacji nt. rynku ni¿ indywidualne gospodarstwa rolne. Jed-
nostki takie mog¹ zatem efektywnie wp³ywaæ na planowan¹ przez swoich cz³onków
produkcjê, tak, aby dostosowaæ j¹ do popytu, zarówno pod wzglêdem iloœci jak i jako-
œci. Jednoczeœnie koncentruj¹c du¿¹ poda¿ staj¹ siê atrakcyjnymi partnerami dla za-
k³adów przetwórczych koncentruj¹cych du¿y popyt. W takich relacjach grupy
i organizacje maj¹ realny wp³yw na poziom cen, które uzyskuj¹ za dostarczane do prze-
twórstwa produkty. Podmioty te posiadaj¹c osobowoœæ prawn¹ mog¹ byæ stron¹
w kontraktach zawieranych bezpoœrednio z zak³adami przetwórczymi.

Rolnicy, którzy planuj¹ w d³ugiej perspektywie zajmowaæ siê towarow¹ produkcj¹
owoców i warzyw, zdaj¹c sobie sprawê ze s³abej pozycji rynkowej pojedynczych gospo-
darstw, dostrzegaj¹ zalety zrzeszania siê w tego rodzaju podmiotach. Dziœ na rynku
owoców i warzyw funkcjonuje 131 grup producentów owoców i warzyw oraz 21 organi-
zacji producentów.

W celu stymulowania procesu powstawania grup i organizacji producentów owo-
ców i warzyw, przepisy wspólnotowe przewiduj¹ poni¿ej opisane formy wsparcia.
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Wsparcie dla wstêpnie uznanych grup producentów owoców i warzyw
S¹ dwa rodzaje pomocy dostêpne dla grup producentów:

• wsparcie na za³o¿enie i funkcjonowanie grupy producentów, które wynosi odpo-
wiednio: 10%, 10%, 8%, 6%, 4% rocznej wartoœci produkcji sprzedanej przez gru-
pê, w kolejnych latach realizacji planu dochodzenia do uznania z zachowaniem li-
mitu 100 000 EUR rocznie (stawka tego wsparcia jest redukowana o 50%, dla
wsparcia kalkulowanego od wartoœci produkcji sprzedanej, o któr¹ przekroczono
równowartoœæ 1 000 000 EUR);

• wsparcie na pokrycie czêœci kwalifikowanych kosztów inwestycji (od 55% do 75%)
realizowanych w ramach planów dochodzenia do uznania. W Polsce wsparcie to
okreœlono na najwy¿szym dopuszczalnym prawodawstwem wspólnotowym pozio-
mie tj. 75%.
Zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi inwestycje realizowane z udzia³em
tego wsparcia to m.in. budynki i budowle oraz maszyny i urz¹dzenia s³u¿¹ce do
magazynowania, sortowania, mycia, przygotowania do sprzeda¿y (np. pakowania)
a tak¿e transportu owoców i warzyw.

Po zakoñczeniu realizacji planu dochodzenia do uznania grupa producentów musi
przekszta³ciæ siê w organizacjê producentów. W przeciwnym wypadku wi¹¿e siê to
z koniecznoœci¹ zwrotu 100% uzyskanego przez grupê wsparcia.

Wsparcie dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw
Organizacje producentów maj¹ zgodnie z za³o¿eniami wspólnej organizacji rynku

owoców i warzyw staæ siê docelowo podstawowym filarem funkcjonowania rynku owo-
ców i warzyw. Podmioty te zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami wspólnotowy-
mi, musz¹ zapewniaæ realizacjê szeregu celów na rzecz swoich cz³onków, m.in. dzia³aæ
w ich imieniu i na ich rzecz, zw³aszcza z punktu widzenia ich ekonomicznego interesu.
Ponadto podmioty te musz¹ zapewniaæ swoim cz³onkom œrodki techniczne niezbêdne
do zbioru, magazynowania, pakowania oraz sprzeda¿y ich produktów, a tak¿e wspar-
cie techniczne w zakresie proœrodowiskowych praktyk uprawy.

Pomoc przyznawana tym podmiotom, jeœli realizuj¹ one program operacyjny, mo¿e
wynosiæ 4,1% wartoœci produkcji sprzedanej przez dan¹ organizacjê producentów. Pu-
³ap ten mo¿e zostaæ zwiêkszony do 4,6%, jeœli organizacja realizuje œrodki zarz¹dzania
kryzysowego.

Wsparcie to jest ograniczone do:

• 60% za³o¿onego przez organizacje funduszu operacyjnego;

• 50% faktycznie poniesionych w ramach programu operacyjnego kosztów.
Do dnia 16 wrzeœnia 2009 r. z pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego

z tytu³u realizacji programu operacyjnego skorzysta³y 4 uznane organizacje producen-
tów, dla których przyznano pomoc finansow¹ w wysokoœci 4 820,6 tys. z³.

W tym samym czasie 102 grupy producentów otrzyma³y pomoc finansow¹. Ogó³em
wyp³acono, 345 365 170,74 z³ w tym na pomoc finansow¹ na koszty administracyjne
39 269 809,02 z³ i na pomoc finansow¹ na pokrycie czêœci kwalifikowanych kosztów
inwestycji 306 095 361,72 z³.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ do 31 grudnia 2011 r. przyznawana jest przej-
œciowa pomoc obszarowa producentom truskawek oraz malin, które dostarczane s¹ do
przetworzenia. Jest ona przyznawana jedynie w odniesieniu do powierzchni upraw,
z których produkcja objêta jest umow¹ z zatwierdzonymi podmiotami skupuj¹cymi
i przetwórcami owoców miêkkich (zgodnie z list¹ og³oszon¹ w Dz. U. Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r., Nr 3 poz. 43). Rolnicy mog¹ otrzymywaæ
maksymalnie 400 EUR do 1 hektara uprawy malin i truskawek z czego 230 EUR po-
chodzi z bud¿etu UE, natomiast 170 EUR z bud¿etu krajowego. P³atnoœæ mo¿e byæ wy-
p³acana jedynie w odniesieniu do maksymalnych krajowych powierzchni gwarantowa-
nych, które dla Polski ustanowiono w wysokoœci 48 000 ha.

W 2008 r. koperta finansowa na realizacjê dop³at do truskawek oraz malin wynosi-
³a ponad 65 mln z³. Wykorzystana powierzchnia referencyjna to 34 087,90 ha, co sta-

36 42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.



nowi 71,02% krajowej powierzchni gwarantowanej. Do dnia 2 czerwca 2009 r.
wyp³acono producentom z tytu³u dop³at do owoców miêkkich prawie 42 mln z³.

Pomimo faktu, i¿ znaczna czêœæ wyprodukowanych w Polsce owoców i warzyw
œwie¿ych oraz ich przetworów jest kierowana na eksport, skala popytu na produkowa-
ne w Polsce owoce i warzywa jest w du¿ym stopniu uzale¿niona od konsumpcji na ryn-
ku krajowym. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano szereg
rozwi¹zañ, które docelowo maj¹ pomóc m.in. sektorowi owoców i warzyw w realizacji
dzia³añ o charakterze promuj¹cym spo¿ycie tych produktów, a w rezultacie zwiêksze-
nie na nie popytu. Jednym z nich jest rozwi¹zanie maj¹ce na celu podniesienie œwiado-
moœci konsumentów o polskich produktach rolno-spo¿ywczych, które uregulowano
ustaw¹ z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spo¿ywczych
(Dz. U. Nr 97, poz. 799), która wesz³a w ¿ycie w dniu 1 lipca 2009 r. Na podstawie tej
ustawy zosta³ utworzony m.in. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw. Ze œrodków zgro-
madzonych na Funduszu Promocji Owoców i Warzyw mo¿liwe jest finansowanie
okreœlonych dzia³añ maj¹cych na celu m.in. promocjê spo¿ycia poszczególnych pro-
duktów.

Kolejnym rozwi¹zaniem wdro¿onym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
jest realizacja programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010 w oparciu
o przepisy opublikowanego w dniu 14 sierpnia br. rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie realizacji przez Agencjê Rynku Rolnego zadañ
zwi¹zanych z wdro¿eniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce
w szkole” w roku szkolnym 2009/2010. Program ustanowiony na podstawie przepisów
wspólnotowych oraz ww. rozporz¹dzenia Rady Ministrów ma na celu wykreowanie
wœród dzieci zdrowych nawyków ¿ywieniowych polegaj¹cych na wzbogaceniu ich diety
o owoce i warzywa.

Istotnie sytuacje kryzysowe wyst¹pi³y na rynkach produktów ogrodniczych kiero-
wanych do przetwórstwa, w szczególnoœci pochodz¹cych z plantacji wieloletnich. W ro-
ku 2008 przedsiêbiorstwa przetwarzaj¹ce owoce oferowa³y bardzo niskie ceny za
wiœnie oraz jab³ka. W roku bie¿¹cym, podobna sytuacja mia³a miejsce w przypadku
truskawek, wiœni oraz aronii. Bior¹c pod uwagê prognozowany, relatywnie wysoki po-
ziom produkcji jab³ek w bie¿¹cym roku, tak¿e na rynku jab³ek kierowanych do prze-
twórstwa mog¹ wyst¹piæ niskie ceny.

Potencja³ produkcji wiœni, z jakim mamy do czynienia od 2004 r. pozwala uzyskaæ
w latach o normalnym przebiegu wegetacji zbiory na poziomie 200 tys. ton. Tak wysoki
poziom produkcji przekracza poziom popytu reprezentowanego przez zlokalizowane
w Polsce zak³ady przetwórcze i w rezultacie przek³ada siê na bardzo niskie, niesatys-
fakcjonuj¹ce dla producentów ceny oferowane przez przetwórstwo. Ceny te czêsto nie
pokrywaj¹ kosztów produkcji wiœni zw³aszcza w ma³o efektywnych gospodarstwach
sadowniczych, w których zbiór wiœni przeprowadzany jest rêcznie.

Na rynku krajowym wiœnie s¹ produktem kierowanym niemal wy³¹cznie do prze-
twórstwa. Oznacza to, ¿e producenci nie maj¹ alternatywy polegaj¹cej na skierowaniu
œwie¿ych wiœni na rynek, w sytuacji, gdy ceny oferowane przez przetwórstwo s¹ dla
nich niezadowalaj¹ce (tak jak ma to miejsce w przypadku jab³ek). W konsekwencji sy-
tuacja na rynku wiœni œwie¿ych jest w du¿ej mierze zale¿na od sytuacji na rynku prze-
tworów tych owoców. Znaczna czêœæ produkcji po przetworzeniu na mro¿onki lub
koncentrat soku wiœniowego, kierowana jest na rynki innych krajów wspólnotowych
lub na eksport do krajów trzecich. Niestety popyt wspólnotowy na przetwory z wiœni nie
roœnie bardzo dynamicznie i coraz czêœciej jest zaspokajany w ramach dostaw z krajów
trzecich, gdzie koszty produkcji (w tym w szczególnoœci koszty si³y roboczej) s¹ znacz-
nie ni¿sze ni¿ w krajach Unii Europejskiej. W rezultacie zmniejsza siê zainteresowanie
przetworami pochodz¹cymi z Polski, a to znajduje bezpoœrednie prze³o¿enie na popyt
na surowiec zg³aszany przez przedsiêbiorstwa przetwórcze w Polsce. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e w roku bie¿¹cym niektóre przedsiêbiorstwa przetwórcze, pomimo niskich cen wiœni
w okresie zbiorów zaniecha³y skupu tych owoców.

Wzrost liczby nasadzeñ wiœni, który mia³ miejsce pod koniec lat dziewiêædzie-
si¹tych oraz na pocz¹tku bie¿¹cej dekady, tj. w okresie, w którym rós³ popyt na prze-
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twory z wiœni pochodz¹ce z Polski by³ w znacznej mierze efektem spontanicznych
decyzji sadowników, czêsto niepopartych d³ugookresowymi analizami, a jedynie obser-
wacj¹ bie¿¹cej, korzystnej sytuacji na rynku. Nasadzenia te, po wejœciu w wiek owoco-
wania stanowi¹ potencja³ dla obecnej produkcji o skali przewy¿szaj¹cej popyt.
Zjawisko strukturalnej nadwy¿ki poda¿y nad popytem na rynku wiœni w Polsce jest
problemem, który Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sygnalizuje od lat.

Produkcja truskawek tu¿ przed sezonem zapowiada³a siê na doœæ wysokim poziomie
tj. ok. 200 tys. ton. W zwi¹zku z wyst¹pieniem niekorzystnych warunków agrometeoro-
logicznych (ulewne deszcze) w czasie sezonu zbiorów, plony zmniejszy³y siê wzglêdem
szacowanych. Wed³ug Przedwynikowego szacunku g³ównych ziemiop³odów rolnych
i ogrodniczych opublikowanego w dniu 23 wrzeœnia br. przez G³ówny Urz¹d Statystycz-
ny, zbiory truskawek wynios³y ok. 195 tys. ton. Œrednie ceny p³acone producentom za
truskawki do przetwórstwa wynios³y 1,20 z³/kg. Ze wzglêdu na fakt, i¿ owoce te w wiêk-
szoœci kierowane s¹ w Polsce do przetwórstwa, ceny uzyskiwane przez producentów za
truskawki zale¿¹ w du¿ej mierze od sytuacji, jaka ma miejsce na rynku przetworów.

Wed³ug informacji, które nap³ywa³y do Ministerstwa, ceny oferowane za mro¿onki
truskawek by³y najni¿sze od dwóch lat, co zwi¹zane by³o z nastêpuj¹cymi czynnikami:

• z roku na rok na rynku Wspólnotowym zwiêksza siê poda¿ tanich truskawek mro-
¿onych importowanych z Maroko oraz Chin, co zwi¹zane jest w szczególnoœci ze
zwiêkszon¹ presj¹ na obni¿enie cen kosztem jakoœci produktu;

• wg analiz oraz sygna³ów ze strony przetwórców, w Polsce na pocz¹tku sezonu zbio-
rów zalega³y zapasy truskawek mro¿onych ze zbiorów w sezonie 2008/2009 –
w rezultacie przetwórcy wstrzymywali siê z zakupem, a to skutkowa³o ogranicze-
niem popytu.

Wg szacunków IERiG¯, rok bie¿¹cy jest kolejnym rekordowym rokiem zbiorów aro-
nii w Polsce. Wed³ug szacunków produkcja aronii w kraju wyniesie ok. 45 tys. ton. We-
d³ug bie¿¹cej informacji o cenach oferowanych za poszczególne owoce i warzywa,
udostêpnianej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej,
w ostatnim sezonie zbiorów ceny aronii dostarczonej do zak³adów przetwórczych wy-
nios³y œrednio ok. 0,60 z³/kg. Potencja³ produkcji aronii w Polsce od kilku lat stale roœ-
nie. Aktualny, wysoki poziom produkcji oraz coraz ni¿sze ceny uzyskiwane przez
producentów wydaj¹ siê œwiadczyæ, ¿e skala produkcji osi¹gnê³a poziom pokrywaj¹cy
zapotrzebowanie zg³aszane przez przedsiêbiorstwa przetwórcze.

GUS szacuje, ¿e w 2009 r. zbiory jab³ek wynios¹ 2 628 tys. ton i bêd¹ ni¿sze ni¿
w rekordowym roku 2008 o zaledwie 5,7%, czyli nadal zdecydowanie wy¿sze od œred-
niej z lat 2001–2005. Tak du¿a poda¿ jab³ek kierowanych do przetwórstwa sk³oni³a
przedsiêbiorstwa przetwórcze do oferowania wyj¹tkowo niskich cen za surowiec – œrednio
ok. 0,15 z³/kg. Na znacznie lepszych warunkach przebiega³ handel jab³kami kierowa-
nymi na rynek owoców deserowych.

Rynek zbó¿
Na obecn¹ sytuacjê na rynku zbó¿ zarówno w UE jak i w Polsce maj¹ wp³yw miêdzy

innymi wielkoœæ popytu i poda¿y oraz dzia³ania kapita³u finansowego, który w sezonie
2007/08 sztucznie zawy¿y³ ceny zbó¿ na œwiatowych rynkach. Oceniaj¹c sytuacjê ce-
now¹ nie sposób pomin¹æ sprzecznoœci interesów pomiêdzy producentami drobiu
i wieprzowiny, a producentami zbó¿. Dodatkowo sytuacjê pogarsza ograniczony (na
skutek recesji gospodarczej) dostêp do kredytów dla podmiotów skupuj¹cych, które
w wyniku powy¿szego prowadz¹ skup wy³¹cznie na bie¿¹ce potrzeby.

Zasadnicze znaczenie dla kszta³towania sytuacji na krajowym rynku zbó¿ maj¹
œwiatowe i unijne szacunki zbiorów zbó¿ oraz zapotrzebowanie. Prognozy Miêdzynaro-
dowej Rady Zbo¿owej (IGC) z 24 wrzeœnia 2009 r. pokazuj¹, ¿e na œwiecie w roku go-
spodarczym 2009/2010 zostanie zebranych 1,753 mld ton zbó¿ (1,792 mld ton w 2008
roku). Zu¿ycie zbó¿ ogó³em siêgnie 1,743 mld ton i bêdzie ni¿sze od zbiorów o 10 mln
ton, a zapasy utrzymaj¹ siê na doœæ wysokim poziomie 363 mln ton. Prognozy IGC
z 24 wrzeœnia br. informuj¹, ¿e w roku 2009 br. krajach Unii Europejskiej zbiory osi¹g-
n¹ poziom 290,7 mln ton zbó¿, a zu¿ycie zbó¿ wyniesie 275,0 mln ton co pozwoli utrzy-
maæ unijne zapasy na wysokim poziomie tj. oko³o 34,4 mln ton.
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Przedwynikowy szacunek GUS (z 23 wrzeœnia 2009 r.) tegoroczne zbiory zbó¿ w Pol-
sce prognozuje na poziomie 29,7 mln ton. tj. o 7,2% wy¿ej od zbiorów w 2008 r. Po-
wierzchnia uprawy zbó¿ ogó³em wynios³a 8,6 mln ha i by³a mniejsza od ubieg³orocznej
o 0,2 %. Plony oszacowano na 34,6 dt/ha tj. 7,5% wy¿ej ni¿ w 2008 roku.

Instytut Ekonomiki Rolniczej i Gospodarki ¯ywnoœciowej przewiduje, ¿e w roku go-
spodarczym 2009/2010 zu¿ycie zbó¿ mo¿e wynieœæ oko³o 26,3 mln ton. Wykorzystanie
ziarna na pasze zmniejszy siê o 1,2% i osi¹gnie poziom 16,4 mln t. Zak³ada siê równie¿
niewielkie zmniejszenie (do 5,2 mln t) zu¿ycia zbó¿ na cele konsumpcyjne, a tak¿e
ograniczenie zapotrzebowania na ziarno do siewu. Spodziewany jest wzrost zu¿ycia
przemys³owego (w tym równie¿ na biopaliwa) do 1,9 mln t. Przy zrównowa¿onym pozio-
mie importu oraz eksportu, krajowe zapasy zbó¿ w roku gospodarczym 2009/2010
mog¹ kszta³towaæ siê na poziomie oko³o 2,9–3,5 mln ton.

Wyj¹tkowa koniunktura na krajowym rynku po zbiorach w roku gospodarczym
2007/2008 wynika³a miêdzy innymi z korzystnych zbiorów w Polsce, nieurodzaju,
w krajach g³ównych producentów zbó¿. Dodatkowo sytuacjê cenow¹ kszta³towa³y
m.in. spekulacyjne dzia³ania kapita³u finansowego, który w sezonie 2007/08 sztucz-
nie zawy¿y³ ceny zbó¿ na œwiatowych rynkach. W podejmowanych ocenach sytuacji na
rynku krajowym nie mo¿na pomijaæ niekorzystnej sytuacji na œwiatowym rynku finan-
sowym oraz zwi¹zanej z tym recesji gospodarczej w skali œwiatowej, której skutki wp³y-
waj¹ równie¿ na gospodarkê polsk¹. W sezonie 2007/08 obserwowaliœmy znaczny
spadek œwiatowych zapasów zbó¿ w wyniku czego ceny na œwiatowych rynkach osi¹g-
nê³y rekordowy poziom. W sezonie 2008/09 z uwagi na wysoki poziom zbiorów zbó¿,
szczególnie w Europie i krajach WNP, wystêpuj¹ce problemy na rynkach finansowych
oraz spowolnienie gospodarcze, ceny zbó¿ na rynku œwiatowym po wzroœcie w roku go-
spodarczym 2007/08 uleg³y znacznej redukcji.

Na rynku UE-27 w okresie 2–8.11 br. ceny pszenicy konsumpcyjnej waha³y siê
w granicach od 99 do 159 EUR/t, pszenicy paszowej osi¹ga³y poziom od 84 do 146 EUR/t,
dla jêczmienia paszowego cena kszta³towa³a siê na poziomie od 82 do 133 EUR/t, ku-
kurydza w tym czasie kosztowa³a od 89 do 147 EUR/t.

Wg danych ZSRIR MRiRW w dniach 9–15.11. br. w wiod¹cych przedsiêbiorstwach
prowadz¹cych skup przeciêtne ceny kszta³towa³y siê nastêpuj¹co: pszenica konsump-
cyjna kosztowa³a œrednio 465 z³/t, ¿yto konsumpcyjne – 278 z³/t, jêczmieñ konsump-
cyjny 388 z³/t, kukurydza – 460 z³/t.

Interwencyjny zakup zbó¿ wyprodukowanych we Wspólnocie, prowadzony jest w celu
stabilizacji poda¿y oraz ich cen na rynku Wspólnoty. Dzia³ania interwencyjne prowa-
dzone s¹ przez agencje interwencyjne funkcjonuj¹ce w oparciu o ujednolicone dla ca³ej
Wspólnoty zasady. Zakupami interwencyjnymi s¹ objête pszenica zwyczajna, pszenica
durum, jêczmieñ, kukurydza i sorgo. W ramach interwencji skupowane jest ziarno ofe-
rowane w iloœciach nie mniejszych ni¿ 80 ton oraz spe³niaj¹cych minimalne wymaga-
nia jakoœciowe. Dla zbó¿ objêtych skupem interwencyjnym, poza kukurydz¹, nie ma
wyznaczonych maksymalnych limitów zakupu ziarna. W przypadku kukurydzy od ro-
ku 2007/2008 wprowadzono limitowanie zakupu tego zbo¿a w skali Wspólnoty, od ro-
ku 2009/2010 limit ustalono na poziomie 0,0 ton.

W Polsce zadania przewidziane dla agencji interwencyjnej realizuje Agencja Rynku
Rolnego. Oferenci sprzedaj¹cy swoje zbo¿e do interwencji, sk³adaj¹ ofertê w Oddziale
Terenowym Agencji. W skupie interwencyjnym obowi¹zuje jednakowa cena dla wszyst-
kich zbó¿ wynosz¹ca 101,31 euro/t. W celu zachêcenia oferentów do przechowywania
zbo¿a we w³asnych magazynach i oferowania go w jak najpóŸniejszym terminie, cena
interwencyjna od listopada a¿ do maja roku nastêpnego jest zwiêkszana w kolejnych
miesi¹cach o 0,46 EUR/t.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿y stwierdziæ, ¿e producent zbó¿, który jest w sta-
nie sprostaæ minimalnym wymaganiom stawianym w skupie interwencyjnym, ma
gwarancjê zbytu ziarna po cenie interwencyjnej. Podejmuj¹c decyzje dotycz¹ce pro-
dukcji zbó¿, mo¿e wiêc za³o¿yæ, ¿e w najgorszym przypadku uzyska za swoje zbo¿e cenê
interwencyjn¹, skorygowan¹ o potr¹cenia lub dop³aty wynikaj¹ce z faktycznej jakoœci
sprzedanego zbo¿a oraz comiesiêczny dodatek. Producent rolny nieposiadaj¹cy odpo-
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wiedniej iloœci zbo¿a, aby zaoferowaæ je do skupu interwencyjnego, sprzedaj¹c je na
wolnym rynku do poœrednika uzyska cenê pomniejszon¹ o koszty kompletowania jed-
norodnej partii oraz mar¿ê naliczon¹ przez przedsiêbiorcê.

Maj¹c na uwadze istotny wzrost kosztów produkcji zbó¿ przy jednoczesnym obni¿e-
niu cen rynkowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyst¹pi³ z wnioskiem na posie-
dzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa, które odby³o siê w dniu
28.10.2008 r. o przygotowanie analizy kosztów produkcji zbó¿ oraz rozwa¿enie mo¿li-
woœci podniesienia ceny interwencyjnej co najmniej do wysokoœci œrednich kosztów
ich produkcji.

W styczniu 2008 r. ochrona celna na rynku zbó¿ zosta³a zawieszona z uwagi na wy-
stêpuj¹cy niedobór zbó¿ na rynku Wspólnoty. Pomimo prognoz o negatywnym wp³ywie
suszy na poziom zbiorów zbó¿ w 2008 r. w Polsce, które to informacje w skali kraju nie
potwierdzi³y siê, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18 sierpnia 2008 r. przes³a³
do Komisji Europejskiej wniosek o przywrócenie ochrony celnej na Wspólnotowym
rynku zbó¿. Rozporz¹dzeniem Komisji (WE) Nr 1039/2008 z dnia 23 paŸdziernika 2008
przywrócono c³a w imporcie zbó¿ do UE na zasadach jakie obowi¹zywa³y przed ich za-
wieszeniem.

Podczas dyskusji nad zmianami w systemie interwencji Polska bra³a czynny w niej
udzia³ prezentuj¹c poni¿sze stanowisko:

• Polska sprzeciwia³a siê propozycjom KE dotycz¹cym zaniechania comiesiêcznego
podnoszenia ceny interwencyjnej.

• Polska podczas dyskusji podkreœla³a, i¿ jest przeciwna ograniczeniu dzia³añ inter-
wencyjnych (limitowaniu).

• Popieraj¹c zasadê jednolitoœci rynku wspólnotowego Polska wnioskowa³a o mo¿li-
woœæ otwarcia przetargów regionalnych na zakup lub sprzeda¿ zbó¿ w ramach
dzia³añ interwencyjnych. Wskazywa³a jednoczeœnie du¿e zró¿nicowanie geogra-
ficzne i przyrodnicze Wspólnoty oraz ró¿norodnoœæ struktur rynkowych w celu za-
chowania skutecznoœci prowadzonych dzia³añ niezbêdne jest wprowadzenie jed-
noznacznych zapisów umo¿liwiaj¹cych zastosowanie regionalnego podejœcia
w realizacji dzia³añ interwencyjnych.

Podczas posiedzeñ Komitetu Zarz¹dzaj¹cego w sierpniu br. sprzeciwia³a siê im-
portowi w ramach kontyngentu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz kukurydzy do
Portugalii.

Strona Polska wyrazi³a sprzeciw wobec uwalniania zapasów interwencyjnych ku-
kurydzy z Wêgier co wp³ynê³oby niekorzystnie na poziom cen na rynku krajowym.

W dniu 13 sierpnia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróci³ siê do Komisji Eu-
ropejskiej o podjêcie dzia³añ interwencyjnych na rynku zbó¿, które pomog¹ w stabiliza-
cji tego rynku, a w konsekwencji poziomu przychodów rolniczych tj. miêdzy innymi
poprzez:

• Uruchomienie regionalnego przetargu na eksport 0,5 mln ton zbó¿ dla krajów
o niekorzystnym po³o¿eniu wzglêdem g³ównych rynków zbytu,

• Wczeœniejsze uruchomienie (od 1 wrzeœnia) dla Polski, ewentualnie równie¿ dla
krajów o niekorzystnym po³o¿eniu wzglêdem g³ównych rynków zbytu skupu inter-
wencyjnego i utrzymanie tego terminu przez co najmniej dwa kolejne lata.

• Wstrzymanie procedury przetargowej na import w ramach kontyngentów tary-
fowych (abatimento) co najmniej do czasu rozpoczêcia skupu interwencyjnego.

Niezale¿nie od wyst¹pienia do Pani Komisarz Mariann Fischer-Boel, Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wyst¹pi³ do Przewodnicz¹cego Rady UE z wnioskiem o czasowe
przesuniêcie terminu realizacji zakupów interwencyjnych na rynku zbó¿ dla Polski
z 1 listopada na 1 wrzeœnia na co najmniej dwa kolejne lata.

W dniach 9–10 wrzeœnia br. Minister Marek Sawicki uczestniczy³ w spotkaniu Mi-
nistrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bu³garii i Rumunii w Budapeszcie. Po-
d- czas spotkania omawiano trudn¹ sytuacjê na rynkach rolnych ze szczególnym
uwzglêdnieniem rynku mleka i zbó¿. W przyjêtym wspólnym oœwiadczeniu podjêto
decyzjê aby wyst¹piæ do Komisji Europejskiej o podjêcie dzia³añ w celu stabilizacji
rynków rolnych.
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Niezale¿nie od wyst¹pieñ do Komisji Europejskiej i Rady Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w bezpoœrednich rozmowach z ministrami ds. rolnictwa innych krajów cz³on-
kowskich zabiega o poparcie polskich wniosków.

Jako stabilizuj¹ce sytuacjê rynkow¹ nale¿y równie¿ uznaæ dzia³ania spó³ki ELE-
WARR, której w³aœcicielem jest Agencja Rynku Rolnego. Spó³ka ta oprócz tradycyjnie
dokonywanych zakupów ziarna oferuje producentom i grupom producenckim, które
z uwagi na niskie ceny nie decyduj¹ siê na sprzeda¿ zbó¿ i rzepaku w okresie ¿niw,
mo¿liwoœæ ich us³ugowego sk³adowania. £¹cznie spó³ka mo¿e przeznaczyæ na ten cel
powierzchniê magazynow¹ zdoln¹ pomieœciæ 0,3 mln ton ziarna. Aby skorzystaæ z ofer-
ty producent powinien dostarczyæ do elewatora Spó³ki nie mniej ni¿ 20 ton zbo¿a lub
rzepaku, dobrej jakoœci handlowej, pochodz¹cego z w³asnego gospodarstwa, ze zbio-
rów 2009 roku.

W zale¿noœci od przyjêtego wariantu oferty producenta mo¿e:
• odebraæ w dowolnym terminie sk³adowane zbo¿e lub rzepak – producent ponosi

wówczas koszty: przyjêcia do magazynu, doprowadzenia do wymaganych para-
metrów, przechowywania i wydania z magazynu z za³adunkiem na œrodki trans-
portowe. Odbiór zbo¿a lub rzepaku nast¹pi wg ustalonego harmonogramu, nie
póŸniej ni¿ do 30 czerwca nastêpnego roku, po uregulowaniu nale¿noœci za
ww. koszty wg faktury VAT,

• sprzedaæ Spó³ce Elewarr 50% dostarczonego zbo¿a lub rzepaku wg obowi¹zu-
j¹cego cennika skupu w elewatorze Spó³ki. Producent ma równie¿ mo¿liwoœci od-
kupienia sprzedanego uprzednio Spó³ce zbo¿a lub rzepaku w póŸniejszym termi-
nie, w zale¿noœci od kszta³towania siê cen rynkowych, w cenie obowi¹zuj¹cej
w dniu transakcji. Szczegó³y sprzeda¿y okreœlone zostan¹ w umowie zawieranej
indywidualnie w magazynie Spó³ki.

Podczas licznych spotkañ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami
organizacji i zwi¹zków rolniczych omawiano aktualn¹ sytuacjê na rynku zbó¿. Celem
spotkañ by³a nie tylko wymiana informacji o istniej¹cych problemach dotycz¹cych
rynków rolnych ze szczególnym uwzglêdnieniem rynku zbó¿, ale równie¿ poszukiwanie
nowych rozwi¹zañ mog¹cych ustabilizowaæ obecn¹ sytuacjê.

Now¹ form¹ wsparcia na rynku zbó¿ jest utworzony (w oparciu o now¹ ustawê
o funduszach promocji produktów rolno-spo¿ywczych z 22 maja 2009 r. – Dz. U. Nr 97,
poz. 799) Fundusz Promocji Ziarna Zbó¿ i Przetworów Zbo¿owych administrowany
przez ARR. Celem funduszu jest promowanie przetworów zbo¿owych i wspieranie
wzrostu spo¿ycia poprzez zmianê upodobañ ¿ywieniowych konsumentów. Ze œrodków
funduszu finansowane mog¹ byæ kampanie informacyjne i promocyjne, badania ryn-
kowe i naukowe, jak równie¿ udzia³ producentów oraz przetwórców w wystawach, tar-
gach i szkoleniach. Dzia³ania finansowane z funduszu promocji powinny przyczyniæ
siê do poprawy jakoœci oferowanych produktów, konkurencyjnoœci polskiej bran¿y
zbo¿owej oraz trwa³ego zdobycia nowych rynków zbytu. Ustawa o funduszach promocji
umo¿liwia równie¿ wspó³finansowanie tych dzia³añ ze œrodków UE.

Dostêp do kredytów udzielanych przez banki
Kredyty na uprawê ziemniaków, korzeni i bulw o du¿ej zawartoœci skrobi i inuliny,

a tak¿e wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych, udzielane s¹ w ramach „Bran¿o-
wego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobiê w Polsce”, na
podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie reali-
zacji niektórych zadañ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22,
poz. 121 z póŸn. zm.).

Kredyt mo¿e zostaæ przeznaczony na sfinansowanie nastêpuj¹cych inwestycji w gospo-
darstwach rolnych produkuj¹cych ziemniaki skrobiowe na cele produkcji skrobi:

1. budowê, adaptacjê i modernizacjê obiektów na potrzeby przechowalnictwa sadze-
niaków i ziemniaków skrobiowych,

2. zakup sprzêtu do sadzenia, pielêgnacji i zbioru sadzeniaków,
3. zakup maszyn i urz¹dzeñ do nawadniania pól ziemniaczanych na cele produkcji

skrobi ziemniaczanej,
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4. koszty ogólne, które s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z przygotowaniem i realizacj¹ inwe-
stycji i które nie przekraczaj¹ 12% kwoty kredytu, obejmuj¹ce:
a. przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b. op³aty za patenty lub licencje,
c. koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konser-

watorskiego.
Natomiast w zak³adach produkuj¹cych skrobiê ziemniaczan¹ kredyt mo¿e zostaæ

przeznaczony na sfinansowanie nastêpuj¹cych inwestycji:
1. budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ budynków lub budowli s³u¿¹cych

do przetwórstwa ziemniaka na skrobiê,
2. modernizacja istniej¹cych instalacji i urz¹dzeñ poprawiaj¹cych stan w zakresie

gospodarki energi¹, wod¹ i œciekami, ochronê œrodowiska naturalnego,
3. zakup maszyn i urz¹dzeñ dla przetwórstwa ziemniaka na skrobiê,
4. zakup œrodków transportu niezbêdnych dla sprawnego przebiegu procesu techno-

logicznego,
5. koszty ogólne, bezpoœrednio zwi¹zane z przygotowaniem i realizacj¹ inwestycji,

które nie przekraczaj¹ 12% kwoty kredytu, obejmuj¹ce:
a. przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b. op³aty za patenty lub licencje,
c. koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konser-

watorskiego.
O kredyt mog¹ ubiegaæ siê osoby fizyczne, posiadaj¹ce pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci

prawnych, z wy³¹czeniem emerytów i rencistów maj¹cych ustalone prawo do renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy oraz osoby prawne.

Kwota kredytu nie mo¿e przekroczyæ:
1. 80% wartoœci nak³adów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosiæ wiêcej

ni¿ 4 mln z³,
2. 70% wartoœci nak³adów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych i wy-

nosiæ wiêcej ni¿ 16 mln z³,
3. ³¹czna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizacjê równo-

czeœnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1 i 2 nie mo¿e przekroczyæ 16 mln z³.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie mo¿e wynosiæ wiêcej ni¿ 1,5 stopy re-

dyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank
Polski w stosunku rocznym. Nale¿ne bankowi odsetki p³acone s¹ przez:

1. kredytobiorcê–wwysokoœci0,25powy¿szegooprocentowania,niemniej jednakni¿2%,
2. Agencjê – w pozosta³ej czêœci.
Kredyt mo¿e zostaæ udzielony maksymalnie na 8 lat.
Podmioty realizuj¹ce inwestycje w produkcji skrobi zobowi¹zane s¹ do posiadania

odpowiednich programów rozwojowych oraz podpisania umów kontraktacyjnych
z producentami ziemniaków skrobiowych w iloœciach gwarantuj¹cych roczn¹ pro-
dukcjê skrobi ziemniaczanej w wielkoœciach okreœlonych decyzj¹ Prezesa Agencji Ryn-
ku Rolnego w sprawie przyznawania kwoty produkcji skrobi ziemniaczanej na dany
rok gospodarczy w rocznych planach produkcji przedsiêbiorstwa uczestnicz¹cego w rea-
lizacji programu.

Jednoczeœnie informujê, ¿e na podstawie ww. rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 22 stycznia 2009 r., udzielane s¹ równie¿ kredyty na realizacjê inwestycji w rol-
nictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzo-
ne na podstawie ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
zwi¹zkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.).

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
W zwi¹zku z proœb¹, jak¹ otrzyma³em od Towarzystwa Kultury Polskiej

„Pokucie” w mieœcie Ko³omyja, chcia³bym zapytaæ pana, czy ministerstwo
podjê³o jakiekolwiek dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, a¿eby budynek istnie-
j¹cego tam do roku 1939 Domu Polskiego w Ko³omyi – który teraz, wed³ug in-
formacji, jakie otrzyma³em od mieszkaj¹cych tam Polaków, jest niewykorzysty-
wany – zosta³ odzyskany i pe³ni³ tak¹ funkcjê, jak do 1939 r., czyli aby znów
by³ Domem Polskim. Proszê o poinformowanie mnie, czy polskie MSZ zamie-
rza podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, aby odzyskaæ ten budynek. Je¿eli
nie, to proszê o informacjê, jakie s¹ tego powody. Nadmieniam, ¿e wspo-
mniany budynek móg³by byæ wykorzystywany do prowadzenia polskiej so-
botniej szko³y w Ko³omyi. Obecnie ta szko³a musi dzia³aæ w wynajmowanych
pomieszczeniach.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 listopada 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Stanis³awa Gogacza

podczas 42. posiedzenia Senatu RP (pismo nr BPS/DSK-043-2034/09 z dnia 28 paŸ-
dziernika br.), uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Do 1939 roku Ko³omyja by³a powiatowym miastem województwa stanis³awow-
skiego w granicach ówczesnej Polski, w zwi¹zku z czym w okresie II RP nie istnia³a tam
placówka o charakterze kulturalno-oœwiatowym, jak¹ okreœla siê obecnie mianem Do-
mu Polskiego. Budynek Polskiego Domu Ludowego im. Edmunda i Bronis³awy Sta-
rzeñskich zosta³ utworzony w Ko³omyi w latach 80. XIX wieku. Do 1892 roku mieœci³a
siê w nim polska biblioteka z czytelni¹, a potem – a¿ do wybuchu pierwszej wojny œwia-
towej – Muzeum Pokuckie prezentuj¹ce zbiory hrabiego Starzeñskiego.

Jedyne znane Konsulatowi Generalnemu RP we Lwowie wyst¹pienie Towarzystwa
Kultury Polskiej „Pokucie” (TKP) do w³adz lokalnych z proœb¹ o przekazanie budynku
dawnego Polskiego Domu Ludowego mia³o miejsce piêæ lat temu. Od tamtego czasu
TKP nie przekazywa³o polskim s³u¿bom konsularnym informacji dotycz¹cych ewen-
tualnych planów œrodowiska polskiego w Ko³omyi dot. utworzenia Domu Polskiego,
ani te¿ nie zwraca³o siê o pomoc w tej sprawie.

Niezale¿nie od tego, istotn¹ spraw¹ wydaje siê ustalenie, czy organizacje polskie
w Ko³omyi – niezbyt liczne i s³abo miêdzy sob¹ wspó³pracuj¹ce – s¹ w stanie podj¹æ siê
zagospodarowania Domu Polskiego i zarz¹dzania nim.
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Pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych gotowe
jest wspomóc ka¿d¹ konstruktywn¹ i dobrze rokuj¹c¹ na przysz³oœæ inicjatywê Po-
laków z Ko³omyi, o której wsparcie zwróc¹ siê do naszego resortu. Jestem przekonany,
¿e sprawa zwiêkszenia mo¿liwoœci lokalowych organizacji polskich z Ko³omyi zostanie
szczegó³owo przeanalizowana w trakcie kontaktów przedstawicieli tych œrodowisk
z nasz¹ placówk¹ we Lwowie, co powinno umo¿liwiæ rozwi¹zanie tej kwestii.

Z wyrazami powa¿ania

w z. Gra¿yna Bernatowicz
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do wniosku wojewody warmiñsko-mazurskiego, pana

Mariana Podziewskiego, oraz stanowiska Zwi¹zku Gmin Warmiñsko-Ma-
zurskich, dotycz¹cych w³¹czenia drogi S16 do sieci dróg ekspresowych, prag-
nê przedstawiæ Panu Ministrowi potrzebê uwzglêdnienia tej drogi w przygoto-
wywanym projekcie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

Droga krajowa nr 16 przebiegaj¹ca na trasie Dolna Grupa – Grudzi¹dz –
I³awa – Ostróda – Olsztyn – Mr¹gowo – E³k – Augustów – Ogrodniki – Granica
Pañstwa stanowi g³ówny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur. Jak wynika
z analizy na potrzeby Strategii Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Woje-
wództwa Warmiñsko-Mazurskiego, jest to najbardziej peryferyjny region
w Polsce pod wzglêdem dostêpnoœci komunikacyjnej. To ogranicza przede
wszystkim konkurencyjnoœæ regionu oraz mo¿liwoœci zdynamizowania jego
rozwoju.

W³¹czenie województwa warmiñsko-mazurskiego do ogólnej sieci infra-
struktury drogowej w Polsce pozwoli temu regionowi osi¹gn¹æ spójnoœæ we-
wnêtrzn¹. Wype³ni równie¿ lukê w transeuropejskiej sieci korytarzy
transportowych.

Droga krajowa S16 po³¹czy³aby autostradê A1 i drogê ekspresow¹ Via
Baltica, usprawniaj¹c tym samym ruch tranzytowy. Z kolei równole¿nikowe
po³¹czenie wi¹zki dróg obecnej sieci TEN-T utworzy dogodne po³¹czenie Nie-
miec z krajami ba³tyckimi. W warunkach globalizacji przynale¿noœæ poszcze-
gólnych regionów do sieci infrastrukturalnych sta³a siê determinantem rozwoju
spo³eczno-gospodarczego.

Kolejn¹ wart¹ podkreœlenia kwesti¹ jest potencja³ turystyczny Warmii
i Mazur. Droga krajowa S16 biegnie przez tereny odwiedzane licznie przez tu-
rystów. Budowa tej drogi w standardzie drogi ekspresowej jest wa¿na ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo podró¿uj¹cych. Uwzglêdnienie drogi krajowej S16
w projekcie sieci autostrad i dróg ekspresowych bêdzie impulsem do dalszego
rozwoju turystyki w tym regionie, a co za tym idzie, zaktywizuje rynek pracy.
Województwo warmiñsko-mazurskie od kilku lat samodzielnie stara siê wdro-
¿yæ jak najwiêcej projektów wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹, które
wp³ywaj¹ na rozwój i rozszerzenie wspó³pracy transgranicznej regionu. Jed-
nak pierwszorzêdne znaczenie maj¹ decyzje zapadaj¹ce na szczeblu central-
nym, odnosz¹ce siê do najbardziej istotnych szlaków komunikacyjnych.

Podsumowuj¹c, chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e w pe³ni zgadzam siê
z wojewod¹ warmiñsko-mazurskim oraz Zwi¹zkiem Gmin Warmiñsko-Ma-
zurskich i równie¿ uwa¿am, i¿ rozbudowa drogi krajowej S16 jest ogromn¹
szans¹ dla Warmii i Mazur, gdy¿ pozwoli nie tylko stopniowo prze³amywaæ
peryferyzacjê województwa, ale równie¿ zniwelowaæ utrzymuj¹ce siê zna-
cz¹ce dysproporcje rozwojowe miêdzy Warmi¹ i Mazurami a pozosta³ymi re-
gionami Polski.

Dlatego te¿ kierujê do Pana Ministra pytanie: czy w zwi¹zku z tymi argu-
mentami œwiadcz¹cymi o potrzebie przebudowy drogi krajowej S16 Minister-
stwo Infrastruktury rozwa¿a umieszczenie jej w projekcie sieci autostrad
i dróg ekspresowych w Polsce?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 24 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Ryszarda Góreckiego z dnia 22 paŸ-

dziernika 2009 r., w sprawie w³¹czenia do sieci dróg ekspresowych drogi krajowej
nr 16 uprzejmie informujê, i¿ Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzebê podkreœ-
lenia strategicznej roli drogi krajowej nr 16 na terenie województw wschodnich. Dlate-
go te¿ Resort Infrastruktury uwzglêdni³ odcinek drogi krajowej nr 16 Grudzi¹dz –
Ostróda – Olsztyn – E³k w ramach propozycji modyfikacji rozwoju Transeuropejskiej
Sieci Transportowej (TEN-T). Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ propozycji dotycz¹cych
w³¹czenia innych dróg krajowych do Transeuropejskiej Sieci Transportowej zg³oszo-
nych by³o wiele, z których Resort Infrastruktury wybra³ kilka najwa¿niejszych, w tym
drogê krajow¹ nr 16. Ostateczne zmiany ca³ej sieci autostrad i dróg ekspresowych
w Polsce s¹ uzale¿nione od decyzji Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnej rewizji
sieci TEN-T.

Ponadto informujê, i¿ w trakcie prac nad rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
20 paŸdziernika 2009 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie sieci autostrad i dróg
ekspresowych (Dz.U. Nr 187, poz. 1446) by³y zg³aszane propozycje rozszerzenia jego
zakresu o drogê S16. Jednak¿e propozycje te nie zosta³y uwzglêdnione ze wzglêdu na
œciœle okreœlony zakres nowelizacji przedmiotowego rozporz¹dzenia obejmuj¹cy jedy-
nie realizacjê wniosków wynikaj¹cych ze „Strategii rozwoju I Pan-Europejskiego Koryta-
rza Transportowego Via Baltica. Czêœæ I: korytarz drogowy”. Ponadto zmiany w zakresie
innych dróg ekspresowych wymaga³yby powa¿nych i d³ugotrwa³ych analiz, w szczegól-
noœci zwi¹zanych z ponownym wykonaniem strategicznej oceny oddzia³ywania na œro-
dowisko, co by³o aktualnie nieuzasadnione ze wzglêdu na wysokie koszty oraz
koniecznoœæ jak najpilniejszego wydania przedmiotowego projektu rozporz¹dzenia
(m.in. w zwi¹zku z wezwaniem do usuniêcia naruszenia wystosowanym przez Komisjê
Europejsk¹ w zwi¹zku z realizacj¹ przedsiêwziêæ polegaj¹cych na rozbudowie drogi
krajowej nr 8 na odcinku Bia³ystok – Katrynka oraz Katrynka – Przewalanka, budowie
obwodnicy Sztabina w ci¹gu drogi krajowej nr 8 oraz budowie obwodnicy Wasilkowa
w ci¹gu drogi ekspresowej S19).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Podsekretarz Stanu
Rados³aw Stêpieñ
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na problem asystentów osób niepe³nospraw-

nych. Na Warmii i Mazurach co roku zawód ten zdobywa kilkuset absolwen-
tów szkó³ policealnych. Mimo ¿e zapotrzebowanie na ich us³ugi jest ogromne,
czêsto nie mog¹ oni znaleŸæ pracy.

Osoby niepe³nosprawne to grupa spo³eczna szczególnie nara¿ona na wy-
kluczenie spo³eczne i zawodowe. Asystenci osób niepe³nosprawnych wyrów-
nuj¹ ich szanse nie tylko na rynku pracy, ale i w codziennym ¿yciu. Asystent
osoby niepe³nosprawnej to doradca spêdzaj¹cy z niepe³nosprawnym kilka
godzin w tygodniu, motywuj¹cy go do rozwoju i edukacji oraz uczestnictwa
w ¿yciu spo³ecznym. S¹ to osoby, które ukoñczy³y liczne szkolenia, dziêki cze-
mu w sposób twórczy potrafi¹ rozwi¹zywaæ problemy niepe³nosprawnych.

Nadal jednak nie istniej¹ jasne przepisy reguluj¹ce sposób ich zatrudnia-
nia i pozyskiwania œrodków na ich wynagrodzenie. W nielicznych miastach
Polski asystentów zatrudniaj¹ fundacje zajmuj¹ce siê dzia³aniami na rzecz
osób niepe³nosprawnych. Urzêdy miasta czy gminy albo te¿ urzêdy pracy nie
anga¿uj¹ siê w tê jak¿e wa¿n¹ sprawê w³aœnie z powodu braku jasnych za-
sad zatrudniania asystentów osób niepe³nosprawnych.

Dlatego te¿ kierujê do Pani Minister pytanie: jakie kroki zamierza podj¹æ
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, aby u³atwiæ zatrudnianie asysten-
tów osób niepe³nosprawnych?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 28 paŸdzierni-

ka 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2036/09, oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Ryszarda Góreckiego podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie zamierzeñ Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej dotycz¹cych zatrudnia-
nia asystentów osób niepe³nosprawnych uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wy-
jaœnieñ.

Zawód asystent osoby niepe³nosprawnej oraz dwa inne zawody opiekunka œrodo-
wiskowa i opiekun w domu pomocy spo³ecznej zosta³y wprowadzone do grupy zawo-
dów oznaczonych symbolem 346 – Pracownicy pomocy spo³ecznej i pracy socjalnej,
niezale¿nie od funkcjonuj¹cego ju¿ w klasyfikacji zawodu „pracownik socjalny”, rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniaj¹cym rozpo-
rz¹dzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 34,
poz. 405).
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Realizacja szkolenia w tych zawodach zosta³a przewidziana w nastêpuj¹cych prze-
dzia³ach czasowych:

– asystent osoby niepe³nosprawnej – do realizacji w rocznym cyklu kszta³cenia
w szkole policealnej;

– opiekunka œrodowiskowa – do realizacji w rocznym cyklu kszta³cenia w szkole po-
licealnej;

– opiekun w domu pomocy spo³ecznej – do realizacji w dwuletnim cyklu kszta³cenia
w szkole policealnej.

W koñcu czerwca 2001 roku Minister Edukacji Narodowej zatwierdzi³ podstawy
programowe oraz programy nauczania dla ka¿dego z trzech nowych zawodów, co po-
zwoli³o na ich wprowadzenie do szkó³ policealnych zainteresowanych tego typu
kszta³ceniem pocz¹wszy od roku szkolnego 2001/2002. Kszta³cenie w tych zawodach
w szko³ach publicznych jest bezp³atne.

Osoby posiadaj¹ce zawód asystenta osoby niepe³nosprawnej mog¹ byæ zatrudnia-
ne w jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej prowadzonych przez samorz¹dy
lub przez jednostki niepubliczne w ramach dzia³alnoœci statutowej albo na zlecenie sa-
morz¹du, a tak¿e w innych instytucjach prowadzonych w ramach dzia³alnoœci gospo-
darczej do œwiadczenia us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych
(specjalistyczne us³ugi opiekuñcze œwiadczone s¹ w oparciu o rozporz¹dzenie Ministra
Polityki Spo³ecznej z dnia 22 wrzeœnia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us³ug
opiekuñczych – Dz.U. nr 189, poz. 1598 z póŸn. zm.). W praktyce mog¹ to byæ domy po-
mocy spo³ecznej, oœrodki pomocy spo³ecznej, dzienne oœrodki wsparcia, organizacje
pozarz¹dowe lub prywatne agencje œwiadcz¹ce us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze.

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wyna-
gradzania pracowników samorz¹dowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) w wykazie stanowisk
dla jednostek organizacyjnych pomocy spo³ecznej (Za³¹cznik Nr 3 do rozporz¹dzenia,
Tabela IV czêœæ H – czêœæ III – jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej oraz centra
integracji spo³ecznej) uwzglêdnia stanowiska: st. asystenta osoby niepe³nosprawnej
(poz. 27) i asystenta osoby niepe³nosprawnej (poz. 30). Jednak Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej nie ma wp³ywu na politykê kadrow¹ prowadzon¹ przez pracodaw-
ców w wy¿ej wymienionych jednostkach.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e wg danych zbieranych w 2006 roku przez
Departament Pomocy i Integracji Spo³ecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej,
w ró¿nych jednostkach organizacyjnych pomocy spo³ecznej (publicznych i niepublicz-
nych) zatrudnionych by³o, w przeliczeniu na etaty, 241,25 osób posiadaj¹cych dyplo-
my w zawodzie asystent osoby niepe³nosprawnej.

Jeœli chodzi o œrodki finansowe na zatrudnienie pracowników w jednostkach orga-
nizacyjnych pomocy spo³ecznej, to nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wiêkszoœæ zadañ zgodnie
z ustaw¹ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jednolity z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362) nale¿y do zadañ w³asnych samorz¹du. Tylko w przypadku prowadzenia po-
nadlokalnych domów pomocy spo³ecznej powiat otrzymuje dotacjê z bud¿etu pañstwa
na podstawie art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r. Nr 88, poz. 593 z póŸn. zm.).

Natomiast dwa zadania z zakresu administracji rz¹dowej realizowane przez samo-
rz¹dy finansowane s¹ w ca³oœci z bud¿etu pañstwa. Jednym z nich jest organizowanie
i œwiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi (zadanie realizowane przez gminy), a drugim prowadzenie i rozwój infrastruktury
oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie realizowane przez
gminê lub powiat).

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu

drogowym (DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 z póŸniejszymi zmianami) starosto-
wie (prezydenci miast na prawach powiatu) zostali wyposa¿eni w kompeten-
cje do wydawania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiêbiorcê
oœrodka szkolenia kierowców i skreœlania przedsiêbiorców z rejestru dzia³al-
noœci regulowanej (art. 104 ustawy), jak równie¿ do wydawania decyzji o co-
faniu diagnostom uprawnieñ do wykonywania badañ technicznych (art. 84
ustawy). Nie kwestionuj¹c uprawnieñ starostów (prezydentów miast na pra-
wach powiatu), chcia³bym poinformowaæ, ¿e docieraj¹ do mnie informacje
i sygna³y, i¿ przepisy prawa dotycz¹ce tych spraw zosta³y uregulowane
w ustawie zbyt rygorystycznie.

W wielu przypadkach wystarczy nieumyœlny b³¹d lub nawet drobna nie-
prawid³owoœæ czy omy³ka, aby uznano to za podstawê do wydania decyzji
o zakazie prowadzenia przez przedsiêbiorcê oœrodka szkolenia kierowców –
co wi¹¿e siê z trzyletnim zakazem prowadzenia oœrodka szkolenia kierow-
ców – lub te¿ do cofniêcia uprawnieñ diagnostom, co wi¹¿e siê z piêcioletnim
zakazem wykonywania uprawnieñ diagnosty. Przepisy, o których mowa, nie
daj¹ mo¿liwoœci miarkowania sankcji na przyk³ad poprzez upomnienie, na-
ganê lub zastosowanie kary pieniê¿nej.

W ostatnim czasie prezydent jednego z miast na prawach powiatu
w zwi¹zku z przepisami, o których mowa, by³ zmuszony wydaæ decyzjê o za-
kazie prowadzenia oœrodka szkolenia kierowców, a tak¿e decyzjê o cofniêciu
uprawnieñ diagnoœcie. W obu tych przypadkach sankcje dotyczy³y osób
o d³ugoletnim sta¿u pracy, którym niewiele brakuje do osi¹gniêcia wieku
emerytalnego. Z informacji, które posiadam, wynika, i¿ przeprowadzone po-
stêpowania administracyjne potwierdzi³y drobne uchybienia, nieprawid³o-
woœci i prezydent miasta, nie maj¹c mo¿liwoœci miarkowania sankcji, musia³
wydaæ decyzje niekorzystne dla stron, skutkuj¹ce sankcjami, o których mo-
wa w wymienionych przepisach. Decyzje te nie s¹ ostateczne i strony z pew-
noœci¹ skorzystaj¹ ze œrodków odwo³awczych, jednak mo¿liwoœæ
miarkowania sankcji pozwoli³aby na zastosowanie w obu tych przypadkach
³agodniejszych konsekwencji, na przyk³ad sankcji pieniê¿nych – tym bar-
dziej, ¿e uchybienia i nieprawid³owoœci zosta³y stwierdzone w stosunku do
tych osób po raz pierwszy.

Pragnê podkreœliæ, ¿e w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego
postêpowania administracyjnego organ prowadz¹cy postêpowanie udowod-
ni ra¿¹ce uchybienia, nie ma w¹tpliwoœci, ¿e sankcje przewidziane w prze-
pisach, o których mowa, s¹ jak najbardziej zasadne i s³uszne.

Z wymienionych wzglêdów uprzejmie proszê o rozwa¿nie sprawy i zaini-
cjowanie dzia³añ legislacyjnych zmierzaj¹cych do zmiany zapisów art. 84
i 104 ustawy – Prawo o ruchu drogowym umo¿liwiaj¹cej miarkowanie sankcji
w zale¿noœci od ciê¿aru pope³nionego uchybienia. Moim zdaniem nale¿y rów-
nie¿ wzi¹æ pod uwagê, czy uchybienie, nieprawid³owoœæ lub pomy³ka zosta³y
stwierdzone po raz pierwszy, czy te¿ kolejny, i w zale¿noœci od tego podejmo-
waæ stosowne decyzje.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 20 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 28 paŸdziernika 2009 r. znak BPS/DSK-043-

-2037/09 przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Tadeusza Gruszkê pod-
czas 42. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.,
przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.), starosta cofa diagnoœcie upraw-
nienia do wykonywania badañ technicznych w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich
odnosi siê do sytuacji przeprowadzenia przez diagnostê badania technicznego niezgod-
nie z okreœlonym zakresem i sposobem wykonania. Kolejny odnosi siê do przypadku
wydania przez diagnostê zaœwiadczenia albo dokonania wpisu do dowodu rejestracyj-
nego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami.

Maj¹c na wzglêdzie realne konsekwencje przywo³anych powy¿ej zapisów ustawy –
Prawo o ruchu drogowym, które nie daj¹ staroœcie mo¿liwoœci na³o¿enia na diagnostê
kary, a jedynie mo¿liwoœæ cofniêcia wydanego uprawnienia informujê, ¿e resort infra-
struktury miêdzy innymi z tych powodów opracowa³ projekt ustawy o dopuszczeniu
pojazdów do ruchu drogowego. Projekt ten w art. 90 ustanawia poszerzony katalog
przypadków, w których starosta skreœla diagnostê z ewidencji diagnostów. Przepis ten
tak¿e precyzyjnie okreœla, co rozumie siê poprzez dopuszczenie siê przez diagnostê ra-
¿¹cego naruszenia przepisów z zakresu wykonywania badañ technicznych, tj. ra¿¹cym
naruszeniem przepisów z zakresu wykonywania badañ technicznych jest wielokrotne
wydawanie zaœwiadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, niezgodnego ze
stanem faktycznym.

Natomiast w przepisach art. 99–100 okreœlone zosta³y przypadki, w których uzasadnio-
ne jest zastosowanie kar finansowych – zarówno w odniesieniu do diagnosty, jak i do
przedsiêbiorcy prowadz¹cego stacje kontroli pojazdów. I tak, karze w wysokoœci do
10000 z³ podlega ten, kto wykonuje badanie techniczne pojazdu niezgodnie z okreœlo-
nym zakresem, sposobem i zasadami jego wykonania.

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze informujê, ¿e ww. projekt ustawy jest aktualnie przed
akceptacj¹ przez Komitet Europejski Rady Ministrów i wkrótce zostanie przekazany do
Sejmu celem dalszych prac legislacyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Tczew jest miastem o wojskowej tradycji, od przesz³o osiemdziesiêciu lat

by³ domem dla wielu pokoleñ ¿o³nierzy. Tczewska jednostka rozminowuje te-
ren znacznej czêœci województwa pomorskiego, oczyszczaj¹c go z niewypa³ów
i niewybuchów, a tak¿e odbudowuje infrastrukturê w razie powstania znisz-
czeñ spowodowanych na przyk³ad z³ymi warunkami atmosferycznymi, co
zw³aszcza na ¯u³awach, na terenie o bardzo wysokim stopniu zagro¿enia po-
wodziami i lokalnymi podtopieniami, jest strategicznie bardzo istotne.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po II wojnie œwiatowej w okolicach Trójmiasta, na
Kociewiu oraz w granicach dorzecza Wis³y pozosta³a ogromna liczba niewy-
pa³ów i niewybuchów ukrytych g³êboko w ziemi. S¹ one powoli odkrywane
w miarê powstawania kolejnych inwestycji budowlanych, drogowych i in-
nych dzia³añ architektoniczno-urbanistycznych. Warto zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e Tczewski Batalion Saperów jest jedyn¹ tego typu jednostk¹ specjali-
styczn¹ dla tak du¿ej aglomeracji w naszym rejonie. Jednostka wojskowa
jest równie¿ miejscem pracy dla kadry zawodowej Wojska Polskiego, a tak¿e
stwarza mo¿liwoœci dla mieszkañców w zakresie wykonywania us³ug na
rzecz wojska.

Likwidacja Tczewskiego Batalionu Saperów by³aby b³êdem, mog³oby to
powa¿nie zagroziæ bezpieczeñstwu regionu.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2009.11.16

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Andrzeja Grzyba pod-

czas 42. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie przysz³oœci 16. batalionu saperów (BPS/DSK-043-2038/09), uprzejmie pro-
szê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e resort obrony narodowej nie planuje rozfor-
mowania 16. batalionu saperów z Tczewa, a jedynie przeniesienie tej jednostki do Nis-
ka. Zmiana ta jest wynikiem przeprowadzonych analiz, maj¹cych na celu
optymalizacjê struktur jednostek i komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, a tak¿e racjonalizacjê kosztów funkcjonowania Si³ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Proces ten odbywa³ siê bêdzie m.in. w drodze zmian w dyslokacji oraz
³¹czenia jednostek wojskowych.
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W ramach przegl¹du garnizonów wojskowych, przeprowadzonego przez powo³any
w Ministerstwie Obrony Narodowej zespó³, infrastruktura koszarowo-szkoleniowa gar-
nizonu Tczew oceniona zosta³a jako niespe³niaj¹ca kryteriów kwalifikuj¹cych j¹ do
dalszego funkcjonowania, a tak¿e jako wymagaj¹ca poniesienia znacznych nak³adów
finansowych na remonty i modernizacjê. Ze wzglêdu na powy¿sze, podjêta zosta³a de-
cyzja o zmianie dyslokacji 16. batalionu saperów.

W ocenie resortu obrony narodowej, powy¿sza decyzja nie wp³ynie negatywnie na
realizacjê zadañ dotycz¹cych oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i nie-
bezpiecznych oraz udzia³u wojska w usuwaniu skutków klêsk ¿ywio³owych na terenie
powiatu tczewskiego. Zadania te bêd¹ realizowane przez wydzielone pododdzia³y in¿y-
nieryjne stacjonuj¹ce w pobliskich garnizonach.

Niezale¿nie od powy¿szego pragnê poinformowaæ, ¿e wszelkie zmiany w struktu-
rach Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poddawane s¹ szczegó³owym analizom, ze
szczególnym uwzglêdnieniem zasady „koszt-efekt” w kontekœcie potrzeb obronnych,
efektywnego wydatkowania œrodków finansowych z bud¿etu pañstwa, a tak¿e poten-
cjalnych skutków dla spo³ecznoœci lokalnych.

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
ds. Spo³ecznych i Profesjonalizacji
Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera
oraz do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Nie twierdzê, ¿e kodeks postêpowania administracyjnego jest gruntow-

nie z³y, ale chcia³bym spytaæ, czy wobec zmian ustrojowych, przemian tech-
nologicznych i spo³ecznych nie nale¿a³oby pochyliæ siê nad zasadnicz¹ jego
przebudow¹ lub ustanowieniem nowego kodeksu postêpowania administra-
cyjnego. Urz¹d jest stworzony dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla urzêdu, to po-
winno byæ naczeln¹ zasad¹, przyœwiecaj¹c¹ pracy urzêdników, tak jak
poszanowanie petenta i jego godnoœci osobistej, a z tym ostatnio ró¿nie bywa.
Nie powinno byæ tak, ¿e sprawy administracyjne nie s¹ za³atwiane lub s¹
d³ugoterminowo odsy³ane ze wzglêdu na ró¿ne braki formalne.

Nale¿a³oby te¿ skróciæ terminy na rozstrzygniêcie przez organ z trzydzie-
stu dni na przyk³ad do czternastu dni, co znacznie przyspieszy³oby postêpo-
wanie administracyjne, zobowi¹za³o organ do szybszego dzia³ania,
a w dobie rozwiniêtych technik elektronicznych nie powinno to byæ proble-
mem.

Warto by³oby równie¿ zastanowiæ siê nad mo¿liwoœci¹ zobowi¹zania de-
cyzyjnych organów administracyjnych do przedstawiania rocznych raportów
do NSA lub do innego organu sprawuj¹cego nadzór, zawieraj¹cych wykaz
spraw nieza³atwionych, przetrzymanych, wykaz spraw niepodjêtych itd.
W moim przekonaniu znacznie usprawni³oby to dzia³anie organów admini-
stracyjnych oraz za³atwianie spraw, a tak¿e zwiêkszy³o zaufanie obywateli
do urzêdów. Przedstawione uwagi dalece nie wyczerpuj¹ kierunków myœle-
nia o zmianach w kodeksie.

Czy planuje siê lub czy trwaj¹ ju¿ prace nad powa¿niejsz¹ nowelizacj¹,
dostosowuj¹c¹ do aktualnych warunków kodeks postêpowania administra-
cyjnego? Jeœli te prace trwaj¹, to jaki maj¹ zakres i kiedy nale¿y siê spodzie-
waæ wniesienia projektu do Sejmu.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 12 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 28 paŸdziernika 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2039/09) przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana An-
drzeja Grzyba podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 roku
w sprawie nowelizacji kodeksu postêpowania administracyjnego, uprzejmie przedsta-
wiam nastêpuj¹ce informacje.

W Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji przygotowany zosta³ projekt
nowelizacji kodeksu postêpowania administracyjnego, którego przedmiotem jest miê-
dzy innymi usprawnienie i przyspieszenie postêpowania administracyjnego oraz za-

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. 53



pewnienie œrodka prawnego s³u¿¹cego zaskar¿aniu przewlek³oœci postêpowania
administracyjnego – zgodnie z zaleceniami Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.

Ponadto, nowelizacja obj¹æ ma te przepisy kpa, których stosowanie rodzi w¹tpliwo-
œci i wymaga dokonywania wyk³adni, przy czym wyk³adnia ta nie zawsze jest jednolita.

Przedmiotowy projekt by³ przedmiotem uzgodnieñ miêdzyresortowych, uzyska³ te¿
pozytywn¹ opiniê Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Po uzgodnieniu ze
stron¹ samorz¹dow¹ Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, projekt zo-
stanie skierowany na posiedzenie Komitetu Sta³ego Rady Ministrów, a nastêpnie na
posiedzenie Rady Ministrów, która powinna zdecydowaæ o skierowaniu projektu do Sejmu RP.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 24 listopada 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., znak: BPS/DSK-043-

-2040/09, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Andrzeja Grzyba podczas
42. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie potrzeby gruntownej nowelizacji Kodeksu postêpowania administracyjnego,
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Na wstêpie uprzejmie podkreœlam, i¿ w Ministerstwie Sprawiedliwoœci nie prowadzi
siê prac legislacyjnych dotycz¹cych nowelizacji Kodeksu postêpowania administracyj-
nego. Jednak projekt nowelizacji Kodeksu postêpowania administracyjnego zosta³ ju¿
przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji i by³ przedmiotem
uzgodnieñ miêdzyresortowych. Jak wynika z informacji uzyskanych od Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, projekt po uzgodnieniu ze stron¹ samorz¹dow¹
zostanie skierowany na posiedzenie Komitetu Sta³ego Rady Ministrów, a nastêpnie na
posiedzenie Rady Ministrów, która powinna zdecydowaæ o skierowaniu projektu do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowy projekt nowelizacji Kodeksu postêpowania administracyjnego zak³ada
m.in. usprawnienie i przyspieszenie postêpowania administracyjnego oraz zapewnienie
œrodka prawnego s³u¿¹cego zaskar¿aniu przewlek³oœci postêpowania administracyjnego,
co ma na celu wykonanie zaleceñ Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Z wielkim niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie

w wielkopolskiej prasie informacje dotycz¹ce dramatycznej sytuacji braku
œrodków finansowych na wyp³atê zasi³ków rodzinnych, pielêgnacyjnych
i œwiadczeñ na Fundusz Alimentacyjny.

Jak wynika z moich informacji, paŸdziernik jest ostatnim miesi¹cem,
w którym wyp³aty tych œwiadczeñ nie by³y zagro¿one. Szefowie instytucji po-
mocowych w Wielkopolsce, zajmuj¹cych siê wyp³at¹ poszczególnych za-
si³ków, potwierdzaj¹ te wiadomoœci o zaistnia³ej sytuacji. Jak sami
podkreœlaj¹, w zwi¹zku z ciêciami bud¿etowymi w ich placówkach zabraknie
œrodków finansowych na wyp³atê wymienionych œwiadczeñ w listopadzie
i w grudniu bie¿¹cego roku.

Jestem przekonany, ¿e jeœli dodatkowe pieni¹dze w wojewódzkiej kasie
siê nie znajd¹, dla wielu rodzin oznaczaæ to bêdzie dramat w zwi¹zku z nad-
chodz¹cymi œwiêtami. Nie muszê przypominaæ Pani Minister, ¿e wymienione
œwiadczenia umo¿liwiaj¹ przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿yciowych oso-
bom, które nie s¹ w stanie same ich pokonaæ. W obliczu zbli¿aj¹cego siê sezo-
nu zimowego mój apel o podjêcie stosownych dzia³añ w tym zakresie staje siê
w pe³ni uzasadniony.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister z pytaniami:
1. Czy rzeczywiœcie nie zostan¹ wyp³acone œrodki na zasi³ki rodzinne,

pielêgnacyjne i œwiadczenia na Fundusz Alimentacyjny?
2. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w tej

sprawie?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., znak:

BPS/DSK-043-2041/09, dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Piotra Kalety, z³o¿onego
podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika br., w sprawie dramatycz-
nej sytuacji braku œrodków finansowych na wyp³atê zasi³ków rodzinnych, pielêgnacyj-
nych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego w Wielkopolsce, uprzejmie wyjaœniam.

Wydatki na œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, jak i na œwiadczenia rodzin-
ne maj¹ charakter obligatoryjny, czyli s¹ wymagalnym zobowi¹zaniem skarbu pañ-
stwa. Zatem nie mo¿e zaistnieæ sytuacja, w której osoba uprawniona nie otrzyma
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego lub œwiadczeñ rodzinnych, b¹dŸ dostanie je
w niepe³nej wysokoœci.

W zwi¹zku z sygna³ami od poszczególnych wojewodów o wystêpuj¹cych lub przewi-
dywanych do koñca roku brakach œrodków na wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych i œwiad-
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czeñ z funduszu alimentacyjnego, Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej podj¹³ szereg
dzia³añ maj¹cych na celu uniemo¿liwienie wyst¹pienia tego zjawiska.

Na bie¿¹co prowadzony jest monitoring strumienia wydatków z bud¿etów poszcze-
gólnych wojewodów na ww. rodzaje œwiadczeñ. W paŸdzierniku br. uruchomiona zo-
sta³a, pozostaj¹ca w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, rezerwa celowa
poz. 40 – Œrodki na zwiêkszenie dotacji celowych na realizacjê œwiadczeñ rodzinnych
i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego w kwocie 64,8 mln z³, z przeznaczeniem na
uzupe³nienie w bud¿etach wojewodów niedoborów œrodków na wyp³aty œwiadczeñ ro-
dzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Œrodki te zosta³y rozdysponowane
pomiêdzy tych wojewodów, którzy zg³osili realne zagro¿enie bie¿¹cych wyp³at œwiad-
czeñ rodzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z ww.
kwoty Wojewoda Wielkopolski otrzyma³ decyzj¹ Ministra Finansów z dnia 14 paŸdzier-
nika br. œrodki w wysokoœci 6 mln z³.

W zwi¹zku pojawiaj¹cymi siê nadal sygna³ami o przewidywanych niedoborach
œrodków na wyp³aty wy¿ej wymienionych œwiadczeñ Minister Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej wyst¹pi³ z wnioskiem o zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie ze œrodków na sfi-
nansowanie zobowi¹zañ wymagalnych Skarbu Pañstwa. Po uzyskaniu pozytywnej
opinii Sejmowej Komisji Finansów Publicznych (opinia Nr 148 z dnia 20 listopada
2009 r.) zosta³a utworzona w bud¿ecie pañstwa stosowna rezerwa celowa. Minister
Pracy i Polityki Spo³ecznej w dniu 23 listopada br. wyst¹pi³ z wnioskiem o uruchomie-
nie œrodków z rezerwy na pokrycie zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa wynikaj¹cych z decyzji
administracyjnych wydanych na postawie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych i usta-
wy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a tak¿e poinformowa³ wojewodów
o mo¿liwoœci wystêpowania o œrodki z rezerwy. Uruchomienie œrodków nast¹pi nie-
zw³ocznie po otrzymaniu wniosków wojewodów przez Ministra Finansów, st¹d wyp³ata
œwiadczeñ rodzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego w 2009 r. nie jest za-
gro¿ona.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu

56 42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie w moim okrê-

gu wyborczym informacje dotycz¹ce planowanej w najbli¿szym czasie likwi-
dacji przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci Wydzia³u Gospodarczego S¹du
Okrêgowego w Kaliszu.

Wymieniony wy¿ej wydzia³ dzia³a od 2004 r. O jego utworzenie zabiega³o
œrodowisko sêdziowskie, adwokackie, radców prawnych, politycy, samo-
rz¹dowcy oraz przedsiêbiorcy. Celem jego istnienia by³o zwiêkszenie dostêp-
noœci do wymiaru sprawiedliwoœci, szybkoœci rozstrzygania sporów,
podniesienie rangi zarówno kaliskiego s¹du, samego miasta Kalisza, jak i ca-
³ej po³udniowej Wielkopolski.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e dotychczasowa dzia³alnoœæ Wydzia³u Gospo-
darczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu obejmuje obszar dawnego wojewódz-
twa kaliskiego, realizuj¹c tym samym podstawow¹ zasadê dostêpnoœci do
s¹du nie tylko dla du¿ych przedsiêbiorstw, ale tak¿e dla zwyk³ych mieszkañ-
ców Kalisza, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jego ewentualna lik-
widacja spowoduje ogromne utrudnienia dla wiêkszoœci mieszkañców
powiatu kaliskiego, którzy bêd¹ zmuszeni doje¿d¿aæ na rozprawy ponad
100 km do £odzi lub Poznania.

Uwa¿am, ¿e planowana likwidacja Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrê-
gowego w Kaliszu spowoduje dodatkowe utrudnienia dla przedsiêbiorców,
wzrost kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz spadek atrak-
cyjnoœci dla potencjalnych inwestorów.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z takimi zapyta-
niami.

Jakie merytoryczne przes³anki zdecydowa³y o planowanej likwidacji Wy-
dzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu?

Jakiego typu oszczêdnoœci przyniesie likwidacja Wydzia³u Gospodarczego
S¹du Okrêgowego w Kaliszu?

Czy w zwi¹zku z planowan¹ likwidacj¹ sêdziowie pracuj¹cy w wydziale go-
spodarczym strac¹ swoje etaty?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 25.11.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Kalety w sprawie planowanej

likwidacji Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowego w Kaliszu z³o¿one podczas
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42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 r., przes³ane przy piœmie
z dnia 28 paŸdziernika 2009 r. nr BPS/DSK-043-2042/09 – uprzejmie przedstawiam,
co nastêpuje.

Zniesienie niewielkich wydzia³ów gospodarczych funkcjonuj¹cych w s¹dach okrê-
gowych stanowi jeden z elementów prac w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwoœci,
podjêtych w celu bardziej elastycznego ukszta³towania struktury organizacyjnej
s¹dów rejonowych i okrêgowych oraz racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej
i administracyjnej.

Likwidacja najmniejszych wydzia³ów gospodarczych w s¹dach okrêgowych uzasadnio-
na jest tak¿e ze wzglêdu na potrzebê utworzenia silnych, wyspecjalizowanych jedno-
stek s¹downictwa gospodarczego, co przyczyni siê do bardziej efektywnego
wykorzystania kadry sêdziowskiej orzekaj¹cej w tym pionie.

Przygotowany projekt rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci zmieniaj¹cego roz-
porz¹dzenie w sprawie utworzenia s¹dów gospodarczych uwzglêdnia zniesienie wy-
dzia³ów gospodarczych dzia³aj¹cych w S¹dach Okrêgowych w: Elbl¹gu, Gorzowie
Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kroœnie, Radomiu, S³upsku, Tarnobrzegu
i Tarnowie.

Funkcjonowanie okreœlonej struktury s¹downictwa powszechnego znajduje uza-
sadnienie w przypadku odpowiedniego wp³ywu spraw. Tymczasem liczba spraw gospo-
darczych wp³ywaj¹cych do S¹du Okrêgowego w Kaliszu kszta³tuje siê na poziomie
znacznie poni¿ej œredniej krajowej.

W 2008 r. do wskazanego Wydzia³u wp³ynê³o 91 spraw gospodarczych pierwszoin-
stancyjnych (GC) oraz 77 spraw gospodarczych drugoinstancyjnych (Ga). Œredni
wp³yw spraw gospodarczych do s¹du okrêgowego w kraju wyniós³ natomiast w oma-
wianym okresie 240 spraw GC i 201 spraw Ga.

Sprawy gospodarcze z obszaru w³aœciwoœci miejscowej S¹du Okrêgowego w Kali-
szu rozpoznawane bêd¹ przez Wydzia³ Gospodarczy S¹du Okrêgowego w £odzi. Reor-
ganizacja ta nie powinna spowodowaæ wyd³u¿enia czasu oczekiwania na rozpoznanie
sprawy. Wprawdzie wp³yw spraw gospodarczych do S¹du Okrêgowego w £odzi jest wiêk-
szy ni¿ wskazany powy¿ej œredni wp³yw tego rodzaju spraw w kraju, jednak nie na tyle
du¿y by przejêcie niewielkiej liczby spraw z Wydzia³u Gospodarczego S¹du Okrêgowe-
go w Kaliszu stanowi³o powa¿ny problem.

Istotne znaczenie dla oceny celowoœci funkcjonowania Wydzia³u Gospodarczego
w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu ma tak¿e fakt, i¿ limit etatów orzeczniczych w pionie
gospodarczym omawianej jednostki to 2 sêdziów. Taka liczba etatów (poni¿ej 3) stano-
wi powa¿ne utrudnienie dla funkcjonowania wydzia³u gospodarczego, gdy¿ w ramach
pionu gospodarczego nie ma mo¿liwoœci utworzenia sk³adu orzekaj¹cego przewidzia-
nego do rozpoznawania spraw odwo³awczych.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e kwestie zwi¹zane z koniecznoœci¹ dojazdu do
S¹du Okrêgowego w £odzi nie powinny stanowiæ istotnego problemu zarówno dla
przedsiêbiorców jak i ich pe³nomocników. Zasiêg podmiotowy negatywnych skut-
ków spo³ecznych bêdzie zatem ograniczony. Ponadto, konstytucyjna zasada dostê-
pu do s¹du realizowana jest przede wszystkim poprzez zapewnienie sprawnego
rozpoznania sprawy przez w³aœciwy merytorycznie s¹d, co nie musi oznaczaæ jego
bliskiej lokalizacji.

Zniesienie Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu spowoduje o-
szczêdnoœci wynikaj¹ce z likwidacji stanowiska przewodnicz¹cego wydzia³u i stano-
wiska kierownika sekretariatu wydzia³u. Jednak¿e w przypadku omawianej reorgani-
zacji kwestie zwi¹zane z poszukiwaniem oszczêdnoœci w wydatkach resortu sprawied-
liwoœci nie maj¹ decyduj¹cego znaczenia.

W zwi¹zku z pytaniem o przysz³oœæ kadry orzekaj¹cej w planowanym do zniesienia
Wydziale Gospodarczym w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu pragnê zapewniæ, ¿e umiejêt-
noœci i doœwiadczenie sêdziów bêd¹ nadal wykorzystywane w pracy orzeczniczej. Lik-
widacja wydzia³ów gospodarczych nie spowoduje bowiem zwolnieñ pracowników
s¹dów, a jedynie zmiany o charakterze organizacyjnym.
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Zaprezentowane powy¿ej argumenty wskazuj¹ na zasadnoœæ decyzji w zakresie
zniesienia Wydzia³u Gospodarczego w S¹dzie Okrêgowym w Kaliszu. Wejœcie w ¿ycie
rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
utworzenia s¹dów gospodarczych, uwzglêdniaj¹cego omawian¹ reorganizacjê, plano-
wane jest z dniem 1 stycznia 2010 roku.

£¹czê wyrazy szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Panie Ministrze!
W zwi¹zku ze zwo³aniem na dzieñ 17 listopada 2009 r. posiedzenia se-

nackiej Komisji Zdrowia, które bêdzie poœwiêcone pracom nad projektem
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, proszê Pana Ministra o na-
stêpuj¹ce informacje.

Jaki jest stan prac nad prywatyzacj¹ spó³ek uzdrowiskowych i jakie
wyniki finansowe z tytu³u prywatyzacji uzyska³ w 2009 r. bud¿et pañstwa?
Jakie dzia³ania planowane s¹ na rok 2010? Jak przedstawia siê sytuacja,
jeœli chodzi o roszczenia reprywatyzacyjne prawowitych w³aœcicieli na tere-
nach gmin uzdrowiskowych?

Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 28 paŸdziernika 2009 roku, znak: BPS/DSK-043-

-2043/09 dotycz¹cym oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Macieja Paw³a Klimowi-
cza w sprawie prywatyzacji spó³ek uzdrowiskowych oraz roszczeñ reprywatyzacyjnych
na terenach gmin uzdrowiskowych, wyjaœniam co nastêpuje.

Prywatyzacja uzdrowisk prowadzona jest w trybie negocjacji podjêtych na podsta-
wie publicznego zaproszenia. W roku 2009 zostanie sprywatyzowana jedna spó³ka uz-
drowiskowa, a mianowicie „Uzdrowisko Ustka” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Ustce. Przychody
uzyskane przez bud¿et z tego tytu³u jak równie¿ inne warunki umowy prywatyzacyjnej
zostan¹ podane do wiadomoœci publicznej po podpisaniu umowy sprzeda¿y udzia³ów
nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa. Zak³ada siê, ¿e umowa prywatyzacyjna zostanie pod-
pisana na prze³omie listopada i grudnia 2009 r.

Na zaawansowanym etapie prywatyzacji (w Ministerstwie Skarbu Pañstwa Inwe-
storzy z³o¿ylli oferty) znajduje siê prywatyzacja Uzdrowiska „Kraków Swoszowice”
Sp. z o.o., „Uzdrowiska Wieniec” Sp. z o.o., „Uzdrowiska Przerzeczyn” Sp. z o.o. i „Uz-
drowiska Kamieñ Pomorski” Sp. z o.o. W roku 2010 planuje siê równie¿ prywatyzacjê
nastêpuj¹cych spó³ek uzdrowiskowych: Przedsiêbiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroñ” SA,
Zespó³ Uzdrowisk K³odzkich SA, „Uzdrowisko Wysowa” SA, „Solanki” Uzdrowisko Ino-
wroc³aw Sp. z o.o., „Uzdrowisko Po³czyn” SA, Uzdrowisko Œwieradów-Czerniawa
Sp. z o.o., Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA.

Do kompetencji Ministra Skarbu Pañstwa nie nale¿y podejmowanie decyzji o ewen-
tualnym zwrocie mienia w zwi¹zku ze zg³aszanymi roszczeniami reprywatyzacyjnymi.
Roszczenia reprywatyzacyjne generalnie dotycz¹ stwierdzenia niewa¿noœci decyzji na-
cjonalizacyjnych wydanych, w opinii wnosz¹cych, z naruszeniem przepisów prawa
oraz decyzji wyw³aszczeniowych. Wyst¹pienia o stwierdzenie niewa¿noœci decyzji na-
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cjonalizacyjnych wydanych z naruszeniem prawa nie s¹ kierowane do Ministra Skarbu
Pañstwa, lecz do organu który wyda³ konkretn¹ decyzjê nacjonalizacyjn¹ lub do orga-
nu który jest jego nastêpc¹ prawnym.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e Minister Skarbu Pañstwa nie jest stron¹ takiego postêpowa-
nia i nie prowadzi bezpoœrednio spraw zwi¹zanych z odzyskaniem przez by³ych w³aœci-
cieli lub ich spadkobierców mienia przejêtego przez Pañstwo na podstawie aktów
nacjonalizacyjnych. Minister Skarbu Pañstwa prowadz¹c zbiorcz¹ ewidencjê maj¹tku
Skarbu Pañstwa, ewidencjonuje równie¿ zg³aszane roszczenia reprywatyzacyjne. In-
formacje o roszczeniach reprywatyzacyjnych docieraj¹ do Ministerstwa Skarbu Pañ-
stwa od zarz¹dów nadzorowanych spó³ek, od organów prowadz¹cych w³aœciwe
postêpowania lub w wyniku indywidualnych wyst¹pieñ dawnych w³aœcicieli mienia.

O powy¿szym, jak i o roszczeniach reprywatyzacyjnych wobec spó³ek uzdrowisko-
wych Skarbu Pañstwa informowa³em senatora Paw³a Klimowicza w dniu 15 paŸdzier-
nika 2009 r. (pismo znak: DNWiP4-WD-5232-27-09(DNWiP4/4408/09).

W uzupe³nieniu przekazanych w dniu 15 paŸdziernika 2009 r. szczegó³owych infor-
macji dotycz¹cych roszczeñ reprywatyzacyjnych informujê, ¿e:

• Naczelny S¹d Administracyjny oddali³ skargê kasacyjn¹ Marty Eggerth-Kiepura
odnoœnie do roszczenia wobec nieruchomoœci „PATRIA” w Krynicy Zdroju.

• Zarz¹d „Uzdrowiska Rymanów” Sp. z o.o. poinformowa³ o zamiarze wszczêcia przez
Pana Jerzego Mañkowskiego procedury dotycz¹cej zwrotu obiektu sanatorium
„Krystyna”.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. 61



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Komunalizacja firmy PKP „Przewozy Regionalne” zosta³a poprzedzona sze-

rok¹ kampani¹ informacyjn¹ resortu wskazuj¹c¹ na przewidywane, pozy-
tywne rezultaty tych dzia³añ takie, jak: poprawa jakoœci przewozów lokalnych,
lepsze dostosowanie do potrzeb spo³ecznoœci, zwiêkszenie wp³ywu samorz¹du
terytorialnego na postaæ transportu publicznego itp. Zachêcono zarz¹dy samo-
rz¹dowych województw do poparcia koncepcji resortu, planuj¹c restrukturyza-
cjê finansów spó³ki i przedstawiaj¹c jej prognozowane wyniki.

Dziœ mo¿emy oceniæ skutecznoœæ przekszta³ceñ po ich owocach. Trwa
wojna miêdzy PR i InterCity, wyniszczaj¹ca obie strony, w³aœciciele Przewo-
zów Regionalnych – cz³onkowie zarz¹dów samorz¹dowych województw s¹
negatywnie zaskoczeni rezultatami audytu, redukowana jest liczba po-
³¹czeñ.

Zwracam siê do Pana Ministra jako cz³onka rz¹du odpowiedzialnego za
kszta³towanie sieci transportowej kraju z proœb¹ o informacjê, jak ocenia Pan
– w kontekœcie obecnej sytuacji na rynku pasa¿erskich przewozów kolejo-
wych – skutecznoœæ realizacji zamys³ów uzasadniaj¹cych w przesz³oœci ko-
munalizacjê przewozów regionalnych.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Stanis³awa Koguta

podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 r., w sprawie sytuacji
na rynku pasa¿erskich przewozów kolejowych, przes³anego przy piœmie BPS/DSK-
-043-2044/09 z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Zmiany jakie na przestrzeni 2008 r. zasz³y w spó³kach Grupy PKP, przede wszyst-
kim, w PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. by³y wynikiem rozwi¹zañ przyjêtych, miêdzy
innymi, w rz¹dowej „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013”, w której jednym
z najistotniejszych obszarów dzia³añ wskazano przeprowadzenie restrukturyzacji
przewozów regionalnych. Warunkiem stworzenia w³aœciwych podstaw dzia³ania kole-
jowych przewozów regionalnych jest wyposa¿enie spó³ki PKP Przewozy Regionalne
sp. z o.o. w niezbêdny maj¹tek oraz zrekompensowanie Spó³ce 2.160 mln z³ strat po-
niesionych w zwi¹zku z wykonywaniem przez ni¹ przewozów pasa¿erskich w ramach
obowi¹zku œwiadczenia us³ug publicznych w okresie od dnia 1 paŸdziernika 2001 r. do
dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz usamorz¹dowienie polegaj¹ce na nieodp³atnym przeka-
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zaniu samorz¹dom wojewódzkim, odpowiedzialnym za organizowanie i finansowanie
przedmiotowych przewozów w ramach us³ug publicznych, udzia³ów Spó³ki. Jednym
z celów usamorz¹dowienia przewozów regionalnych by³o skupienie na szczeblu samo-
rz¹du województwa wszystkich podstawowych funkcji zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
przewozowych, tj. organizatora, wykonawcy i dofinansowuj¹cego przewozy o charakte-
rze publicznym. W celu zapewnienia wyraŸnego, organizacyjnego i maj¹tkowego od-
dzielenia finansowania zadañ w³asnych samorz¹dów województw od zadañ finansowa-
nych bezpoœrednio przez bud¿et pañstwa, a tak¿e zapewnienia przejrzystoœci finanso-
wania tych zadañ, ze spó³ki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. wydzielono dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z prowadzeniem przewozów miêdzywojewódzkich i miêdzynarodowych, doto-
wanych jako us³ugi publiczne z bud¿etu pañstwa.

Przed dokonaniem usamorz¹dowienia spó³ki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.
odby³o siê szereg spotkañ z przedstawicielami Urzêdów Marsza³kowskich, podczas
których Strona samorz¹dowa jednoznacznie warunkowa³a przejêcie udzia³ów Spó-
³ki od wskazania i zagwarantowania Ÿróde³ finansowania modernizacji starego i za-
kupu nowego taboru w perspektywie do 2020 r., pokrycia straty bilansowej Spó³ki
z lat ubieg³ych oraz pokrycia luki finansowej, jaka powstanie w wyniku przekazania
do PKP Intercity SA dzia³alnoœci zwi¹zanej z prowadzeniem przewozów miêdzywoje-
wódzkich.

Uprzejmie informujê, ¿e ze strony Rz¹du realizowane s¹ w pe³ni wszystkie ustale-
nia wynikaj¹ce zarówno z przepisów rozdzia³u 4b ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañ-
stwowe”, jak i z zawartego w dniu 9 grudnia 2008 r. z Marsza³kami województw Poro-
zumienia, w którym zagwarantowane zosta³y œrodki finansowe na zakup, modernizacjê
i naprawy kolejowych pojazdów szynowych s³u¿¹cych do regionalnych przewozów pa-
sa¿erskich wykonywanych na podstawie umów o œwiadczenie us³ug publicznych w la-
tach 2009–2020 oraz wskazane zosta³y sposoby pokrycia straty bilansowej spó³ki PKP
Przewozy Regionalne sp. z o.o. z lat ubieg³ych. Od momentu objêcia przez samorz¹dy
województw udzia³ów spó³ki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.:

• znowelizowano ustawê z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-
rz¹du terytorialnego w zakresie zwiêkszenia, od dnia 1 stycznia 2010 r., o 0,75%
wysokoœci udzia³u samorz¹dów województw we wp³ywach z podatku dochodowe-
go od osób prawnych (CIT),

• Spó³ce wyp³acono pe³n¹ rekompensatê strat poniesionych w zwi¹zku z wykonywa-
niem przewozów pasa¿erskich w ramach obowi¹zku œwiadczenia us³ug publicz-
nych w okresie od 1 paŸdziernika 2001 r. do 30 kwietnia 2004 r., w wysokoœci
2.160 mln z³,

• w Funduszu Kolejowym zagwarantowane zosta³y dla samorz¹dów województw
œrodki na inwestycje taborowe, w 2009 r., w kwocie 200 mln z³. W latach nastêp-
nych (do roku 2015) zagwarantowano 100 mln z³ rocznie na ww. inwestycje,

• w ramach procesu wyposa¿ania Spó³ki w maj¹tek, przygotowany zosta³ aport w po-
staci zaplecz technicznych do obs³ugi taboru o ³¹cznej wartoœci 157,5 mln z³,

• przygotowany zosta³ projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie zwiêksze-
nia liczby udzia³ów samorz¹dów województw w kapitale zak³adowym Spó³ki.

Konflikty do jakich dochodzi pomiêdzy spó³kami z tytu³u wzajemnych zobowi¹zañ
dotycz¹ podmiotów gospodarczych, które kooperuj¹ ze sob¹. Nieuregulowane zobo-
wi¹zania spó³ki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. negatywnie wp³ywaj¹ na sytuacjê
spó³ek Grupy PKP. W celu dochodzenia swoich roszczeñ, ka¿dy podmiot gospodarczy
mo¿e skorzystaæ z mo¿liwoœci jakie daj¹ przepisy prawa. Rozwi¹zanie konfliktów do ja-
kich dochodzi na tym tle pozostaje w gestii Zarz¹dów Spó³ek, gdy¿ ¿aden podmiot nie
mo¿e ingerowaæ w tê sferê dzia³alnoœci spó³ek prawa handlowego.

Minister Infrastruktury pe³ni rolê mediatora w sytuacji problemów zwi¹zanych
z rozliczeniem wzajemnych zobowi¹zañ, pomiêdzy spó³k¹ PKP Przewozy Regionalne
sp. z o.o. a spó³kami Grupy PKP. Prowadzone s¹ rozmowy z przedstawicielami samo-
rz¹dów województw, w³adzami spó³ek Grupy PKP i PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.,
których celem jest rozwi¹zanie zaistnia³ych problemów. Deklarowana przez wszystkie
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strony rozmów wola wspó³pracy daje podstawy do rozwi¹zania problemów jakie obec-
nie wystêpuj¹ w spó³ce PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. a konsekwentna realizacja
dzia³añ zwi¹zanych z procesem usamorz¹dowienia w efekcie powinna umo¿liwiæ Spó³-
ce funkcjonowanie i dalszy jej rozwój.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim zaniepokojeniem przyj¹³em informacjê o pominiêciu drogi S16

w projekcie Rady Ministrów zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie ustale-
nia sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Region Warmii i Mazur jest najmniej rozwiniêt¹ czêœci¹ naszego kraju,
jest te¿ czêœci¹ najbardziej zaniedban¹ w zakresie rozwoju gospodarczego.
Jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy jest katastrofalna sytuacja infrastruk-
turalna. Decyzja o wy³¹czeniu drogi S16 z krajowej sieci dróg i autostrad jest
dla mieszkañców naszego regionu bardzo krzywdz¹ca. Trudno znaleŸæ argu-
menty, które mia³yby wykazaæ zasadnoœæ takiego kroku. Pozbawienie nasze-
go regionu tej drogi pog³êbi jeszcze dysproporcje wobec innych regionów.
Integracja infrastrukturalna pó³nocnowschodniej Polski z krajow¹ sieci¹ dro-
gow¹ jest warunkiem sine qua non rozwoju gospodarczego naszego woje-
wództwa. Polska to kraj równych szans, a nam tak¹ decyzj¹ mocno ogranicza
siê te szanse.

Maj¹c na uwadze, ¿e projekt rozporz¹dzenia jest przyczynkiem do dys-
kusji nad przedmiotowym problemem, wierzê, ¿e Pan Minister podzieli przy-
toczone argumenty – s¹ to argumenty nie tylko moje, ale i wszystkich
mieszkañców Warmii i Mazur. Mam nadziejê, ¿e bêdê mia³ tê przyjemnoœæ, by
w Pana imieniu poinformowaæ spo³eczeñstwo naszego regionu o fakcie
w³¹czenia drogi S16 do krajowej sieci dróg.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Marka Konopki z dnia 22 paŸdzier-

nika 2009 r., w sprawie pominiêcia drogi S16 w projekcie nowelizacji rozporz¹dzenia
Rady Ministrów dotycz¹cego ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych, uprzejmie
informujê, i¿ Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzebê podkreœlenia strategicz-
nej roli drogi krajowej nr 16 na terenie województw wschodnich. Dlatego te¿ Resort In-
frastruktury uwzglêdni³ odcinek drogi krajowej nr 16 Grudzi¹dz – Ostróda – Olsztyn –
E³k w ramach propozycji modyfikacji rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej
(TEN-T). Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ propozycji dotycz¹cych w³¹czenia innych dróg
krajowych do Transeuropejskiej Sieci Transportowej zg³oszonych by³o wiele, z których
Resort Infrastruktury wybra³ kilka najwa¿niejszych, w tym drogê krajow¹ nr 16. Osta-
teczne zmiany ca³ej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce s¹ uzale¿nione od de-
cyzji Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnej rewizji sieci TEN-T.

Ponadto informujê, i¿ w trakcie prac nad rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
20 paŸdziernika 2009 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie sieci autostrad i dróg
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ekspresowych (Dz.U. Nr 187, poz. 1446) by³y zg³aszane propozycje rozszerzenia jego
zakresu o drogê S16. Jednak¿e propozycje te nie zosta³y uwzglêdnione ze wzglêdu na
œciœle okreœlony zakres nowelizacji przedmiotowego rozporz¹dzenia obejmuj¹cy jedy-
nie realizacjê wniosków wynikaj¹cych ze „Strategii rozwoju I Pan-Europejskiego Koryta-
rza Transportowego Via Baltica. Czêœæ I: korytarz drogowy”. Ponadto zmiany w zakresie
innych dróg ekspresowych wymaga³yby powa¿nych i d³ugotrwa³ych analiz, w szczegól-
noœci zwi¹zanych z ponownym wykonaniem strategicznej oceny oddzia³ywania na œro-
dowisko, co by³o aktualnie nieuzasadnione ze wzglêdu na wysokie koszty oraz
koniecznoœæ jak najpilniejszego wydania przedmiotowego projektu rozporz¹dzenia
(m.in. w zwi¹zku z wezwaniem do usuniêcia naruszenia wystosowanym przez Komisjê
Europejsk¹ w zwi¹zku z realizacj¹ przedsiêwziêæ polegaj¹cych na rozbudowie drogi
krajowej nr 8 na odcinku Bia³ystok – Katrynka oraz Katrynka – Przewalanka, budowie
obwodnicy Sztabina w ci¹gu drogi krajowej nr 8 oraz budowie obwodnicy Wasilkowa
w ci¹gu drogi ekspresowej S19).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w sprawie dotycz¹cej wniosku o wsparcie

finansowe przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dzia³añ Zespo³u Szkó³
Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie.

Szko³a zwróci³a siê do ministerstwa z proœb¹ o pomoc finansow¹ na mo-
dernizacjê techniczn¹ infrastruktury warsztatów szkolnych. Warsztaty po-
siadaj¹ trzy ci¹gniki z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, bardzo wyeksploato-
wane i kosztoch³onne. Nie pozwala to na pe³ne ich wykorzystanie do celów
dydaktycznych i zajêæ praktycznych. Posiadanie przez szko³ê odpowiedniego
sprzêtu pozwoli³oby lepiej przygotowywaæ m³odzie¿ do szeroko rozumianego
zawodu rolnika, a przede wszystkim zachêci³oby nowych uczniów do pobie-
rania nauki w tej szkole, zw³aszcza ¿e posiada ona d³ugie tradycje jako szko-
³a rolnicza. Niezbêdne jest wiêc wyposa¿enie warsztatów szkolnych,
a szczególnie dzia³ów: spawalnia, obróbka rêczna, silniki i kuŸnia.

Niezbêdne s¹ równie¿ œrodki na wymianê instalacji elektrycznej, która by-
³a wykonana w 1970 r. i obecnie nie spe³nia wymogów bezpieczeñstwa i PN.

W szkole konieczny jest tak¿e remont urz¹dzeñ sanitarno-technicznych,
posadzek na korytarzach i w pomieszczeniach klasowych. Naprawy wyma-
ga te¿ parkiet sali sportowej. Dalsze funkcjonowanie szko³y w obecnym sta-
nie technicznym stanowi zagro¿enie dla m³odzie¿y.

Szko³a zwróci³a siê do Pana Ministra z proœb¹ o przeznaczenie œrodków
na dokonanie inwestycji w zakresie wymiany czêœci stolarki okiennej i termo-
modernizacji œcian. Wykonanie tych zadañ spowodowa³oby oszczêdnoœci
w zakresie zu¿ycia energii cieplnej o oko³o 15–20%.

Szko³a w Dobrocinie wnosi³a o zwiêkszenie œrodków finansowych w celu
zabezpieczenia niezbêdnych potrzeb w 2009 r., ale z uwagi na brak mo¿liwo-
œci realizacji wymienionych zadañ ujêto je te¿ w projekcie bud¿etu na 2010 r.

Zespó³ Szkó³ Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie to ogromny potencja³ za-
równo kapita³owy, jak i ludzki. Pozostawienie szko³y samej sobie by³oby
ogromnym b³êdem. Wierzê, ¿e Pan Minister z uwag¹ przeanalizuje przedsta-
wione argumenty, a efektem tej analizy bêdzie decyzja o wsparciu finanso-
wym Zespo³u Szkó³ Agro-Ekonomicznych.

Z powa¿aniem
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z przes³anym przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 28 paŸdziernika

2009 r. znak BPS/DSK-043-2046/09 oœwiadczeniem senatora Pana Marka Konopki
z³o¿onym podczas 42. posiedzenia Senatu RP w sprawie wsparcia finansowego Zespo-
³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Dobrocinie uprzejmie informujê Pana Mar-
sza³ka, ¿e podzielam pogl¹d co do koniecznoœci wsparcia finansowego Zespo³u Szkó³
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Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Dobrocinie i przeznaczenia œrodków finansowych
na modernizacjê warsztatów szkolnych oraz odpowiedniego ich wyposa¿enia i zakup
pomocy dydaktycznych, a tak¿e remont budynku szko³y.

Niemniej jednak pragnê podkreœliæ, ¿e jestem odpowiedzialny za stworzenie odpo-
wiednich warunków funkcjonowania i rozwoju przejêtych do prowadzenia 45 szkó³ rol-
niczych, w których w wiêkszoœci budynki szkolne s¹ w z³ym stanie technicznym
i wymagaj¹ pilnych remontów, poniewa¿ na przestrzeni ostatnich lat takie remonty nie
by³y dokonywane. Tak wiêc w ci¹gu dwóch lat nie jest mo¿liwe nadrobienie wielolet-
nich zaniedbañ we wszystkich szko³ach. W 2008 r. na remonty w 38 szko³ach rolni-
czych przeznaczy³em 8.665,2 tys. z³, a na inwestycje 11.544,8 tys. z³, w tym szko³a
w Dobrocinie (przejêta od dnia 1 stycznia 2008 r.) otrzyma³a 132,7 tys. z³ na remonty
i 336 tys. z³ na inwestycje, tj. na pokrycie dachu i wymianê okien w budynku szko³y.
W 2009 r. œrodki te s¹ znacznie mniejsze, jednak dla szko³y w Dobrocinie przydzielone
zosta³y dodatkowe œrodki finansowe na wydatki rzeczowe jeszcze w miesi¹cu w paŸ-
dzierniku 2009 r. w wysokoœci 136,5 tys. z³. W projekcie bud¿etu na 2010 r. dla Szko³y
w Dobrocinie zaplanowano na wydatki bie¿¹ce kwotê w wysokoœci 2.553 tys. z³, co sta-
nowi wzrost o 14% w stosunku do planu wydatków na 2009 r. i powinno umo¿liwiæ
szkole wykonanie niezbêdnych remontów.

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

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Powo³uj¹c siê na wykonane przez Œl¹ski Zwi¹zek Gmin i Powiatów wyli-

czenia skutków finansowych wyp³aty dodatku uzupe³niaj¹cego do œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowe-
go, wynikaj¹cej z art. 30a i 30b Karty Nauczyciela, pragnê zwróciæ uwagê na
mo¿liwoœæ nieuprawnionego obni¿ania uzyskiwanych w danym samo-
rz¹dzie œrednich. Mo¿e to byæ zwi¹zane z urlopami zdrowotnymi, stanami
nieczynnymi oraz zatrudnianiem nauczycieli na u³amkowe czêœci etatu
w wiêcej ni¿ jednej szkole. Równie¿ wprowadzanie w szkolnictwie zawodo-
wym kierunków kszta³cenia zgodnych z potrzebami gospodarki wymaga za-
trudniania specjalistów niepracuj¹cych dot¹d w oœwiacie w niepe³nym
wymiarze czasu pracy, co tak¿e zani¿a œrednie p³ace w danej grupie awansu
zawodowego.

Wyp³ata dodatkowych œrodków w formie dodatku uzupe³niaj¹cego powo-
duje automatyczny wzrost innych kosztów (sk³adki na ubezpieczenia spo³ecz-
ne, Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na
dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli). W wyniku tego zwiêksz¹
siê koszty utrzymania jednego ucznia w szko³ach prowadzonych przez jedno-
stki samorz¹du terytorialnego i tym samym spowoduj¹ wzrost kwoty dotacji
dla szkó³ publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez podmioty, dla
których dotacja naliczana jest w oparciu o wydatki ponoszone w szko³ach sa-
morz¹dowych.

Jednoczeœnie proszê o wyjaœnienie, czy obowi¹zek uzyskania œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu na³o¿ony jest
jedynie na organ prowadz¹cy, jakim jest samorz¹d, czy inne podmioty prowa-
dz¹ce szko³y zarówno publiczne (w tym resortowe), jak i niepubliczne maj¹ taki
sam obowi¹zek? Je¿eli takiego obowi¹zku nie maj¹, to czy na skutek wzrostu
kosztów utrzymania jednego ucznia spowodowanych wyp³at¹ dodatków uzu-
pe³niaj¹cych otrzymaj¹ jeszcze wy¿sze dotacje od jednostek samorz¹du tery-
torialnego? Takie rozwi¹zanie mog³oby spowodowaæ nierównoœæ traktowania
podmiotów prowadz¹cych placówki oœwiatowe, skutkuj¹c powa¿nym obci¹¿e-
niem bud¿etów samorz¹dów.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora RP Pana S³awomira Kowalskiego

nr BPS/DSK-043-2047/09 w sprawie art. 30a ust. 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela,
uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.
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I.

Nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 1,
poz. 1) wprowadzaj¹ca przepisy zawarte w art. 30a nie wprowadzi³a nowych rozstrzyg-
niêæ systemowych. Przepisy nak³adaj¹ce na samorz¹d terytorialny obowi¹zek ustala-
nia w regulaminach p³acowych stawek dodatków w taki sposób, aby osi¹gn¹æ co
najmniej wysokoœci œrednich wynagrodzeñ ogó³em, o których mowa w art. 30 ust. 3 zo-
sta³y wprowadzone ju¿ w 2000 r. w art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.). Art. 30a w brzmieniu nada-
nym mu ustaw¹ nowelizuj¹c¹ wprowadzi³ jedynie mechanizm kontrolny, który ma za
zadanie wspomóc jednostki samorz¹du terytorialnego w monitorowaniu realizacji obo-
wi¹zku na³o¿onego przez art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela.

W zwi¹zku z powy¿szym wszelkie kwestie wynikaj¹ce z obowi¹zku uzyskiwania
przez samorz¹dy okreœlonego ustaw¹ œredniego wynagrodzenia nauczycieli powinny
byæ ju¿ przeanalizowane i rozstrzygniête przez JST w ci¹gu 9 lat obowi¹zywania przepi-
su. Tym niemniej, odpowiadaj¹c na zg³aszane Ministrowi Edukacji Narodowej w¹tpli-
woœci dotycz¹ce rozumienia przepisów art. 30a, na stronie internetowej MEN
zamieszczono, wypracowane wspólnie z Krajow¹ Rad¹ Regionalnych Izb Obrachunko-
wych, nastêpuj¹ce materia³y:

– Opis sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy – Karta Nauczyciela,
– propozycja formularza sprawozdania z wykonania art. 30a ustawy, do ewentual-

nego wykorzystania przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e w dniu 29 paŸdziernika 2009 r. Szef Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów zwróci³ siê do Ministra Edukacji Narodowej z proœb¹ o przygo-
towanie i przed³o¿enie, w trybie przewidzianym przez Regulamin Pracy Rady Mini-
strów, uzgodnionej propozycji stanowiska Rz¹du wobec komisyjnego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk nr 2436).

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk nr 2436)
przewiduje nowelizacjê art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie:

– zmiany terminu, w którym organ prowadz¹cy szko³ê bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du
terytorialnego przeprowadza analizê poniesionych w poprzednim roku kalenda-
rzowym wydatkównawynagrodzenianauczycieli,wodniesieniudowysokoœci œrednich
wynagrodzeñ, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz
œredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego;

– zmiany terminu, w którym miêdzy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowa-
dzonych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego dzielona jest i wyp³acana kwo-
ta ró¿nicy miêdzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczy-
cieli w tym roku a iloczynem œredniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego oraz œrednich wynagrodzeñ nauczycieli, o których
mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych dla danego roku;

– zmiany terminu, w którym organ prowadz¹cy szko³ê bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du
terytorialnego sporz¹dza sprawozdanie z wysokoœci œrednich wynagrodzeñ nau-
czycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szko³ach i placów-
kach prowadzonych przez tê jednostkê samorz¹du terytorialnego, z uwzglêdnie-
niem wysokoœci kwoty ró¿nicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nau-
czyciela;

– wprowadzenia zasady, ¿e kwota ró¿nicy, o której mowa w art. 30a ust. 3, nie jest
uwzglêdniana jako sk³adnik wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesie-
niu do wysokoœci œrednich wynagrodzeñ, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz œrednio-
rocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego;

– okreœlenia dla Ministra Edukacji Narodowej upowa¿nienia ustawowego do wyda-
nia rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego sposób wyliczania œrednich wynagrodzeñ nau-
czycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sposób ustalania œrednio-
rocznej struktury zatrudnienia nauczycieli, sposób ustalania kwoty ró¿nicy, o któ-
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rej mowa w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela i sposób podzia³u jednorazo-
wego dodatku uzupe³niaj¹cego. W chwili obecnej trwaj¹ uzgodnienia wewnêtrzne
projektu stanowiska.

II.

Odpowiadaj¹c na pytania szczegó³owe zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora, up-
rzejmie wyjaœniam:

1. Wynagrodzenia specjalistów zatrudnianych w szkolnictwie zawodowym nie maj¹
wp³ywu na wysokoœæ osi¹ganego przez nauczycieli w danej JST wynagrodzenia
œredniego, poniewa¿ tej grupy osób nie uwzglêdnia siê w analizie kosztów pono-
szonych przez samorz¹d na wynagrodzenia nauczycieli. Specjaliœci zatrudniani
s¹ na podstawie umowy o pracê i nie stosuje siê do nich przepisów ustawy – Karta
Nauczyciela.

2. Wyp³ata dodatku uzupe³niaj¹cego generuje koszty, które i tak by³yby poniesione
przez JST, gdyby wynagrodzenia wyp³acane nauczycielom w ci¹gu roku zapew-
nia³y osi¹gniêcie poziomu okreœlonego w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczycie-
la. Konsekwentnie, przepisy art. 30a nie powoduj¹ wzrostu kosztu utrzymania
jednego ucznia w szko³ach prowadzonych przez JST.

3. Obowi¹zek uzyskiwania œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu na³o¿ony jest na organ prowadz¹cy jakim jest JST (art. 30
ust. 6), a tak¿e na organy administracji pañstwowej prowadz¹ce szko³y i placówki
oœwiatowe (art. 30 ust. 7 i 7a). Jedynie obowi¹zek na³o¿ony art. 30a odnosi siê wy-
³¹cznie do organów prowadz¹cych jakimi s¹ JST.

4. Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela w czêœci dotycz¹cej systemu wynagrodzeñ
nauczycieli nie odnosz¹ siê do osób zatrudnionych w szko³ach niepublicznych.

Podsumowuj¹c pragnê podkreœliæ, ¿e wyp³ata jednorazowego dodatku uzupe³nia-
j¹cego powinna mieæ charakter incydentalny i powinna byæ stosowana wy³¹cznie w sy-
tuacjach awaryjnych, w których z ró¿nych przyczyn wynagrodzenia wyp³acone
nauczycielom przez JST s¹ ni¿sze od œrednich wymaganych ustaw¹. Sta³e monitoro-
wanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli powinno ustrzec samorz¹dy przed ko-
niecznoœci¹ wyp³aty tego dodatku.

Z wyrazami szacunku

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Majkowskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê o wyjaœnienie spornej kwestii dotycz¹cej obsadzania stanowisk
cz³onków rad nadzorczych spó³ek, których minister skarbu jest w³aœcicielem.

W czerwcu 2006 r. ówczesny Zespó³ Elektrowni Ostro³êka zosta³ skonso-
lidowany z gdañsk¹ Grup¹ Energa i sta³ siê spó³k¹ zale¿n¹ od tego holdingu.

Obecnie Rada Nadzorcza Energa Elektrownie Ostro³êka liczy szeœæ osób,
z których cztery to przedstawiciele w³aœciciela, a pozosta³e dwie to przedsta-
wiciele wybrani przez za³ogê. Cz³onkowie rady nadzorczej wybrani przez za-
³ogê posiadaj¹ uprawnienia do zasiadania w jednoosobowych spó³kach
Skarbu Pañstwa (zdany egzamin pañstwowy), a dwaj przedstawiciele w³a-
œciciela zasiadaj¹ w radzie bez posiadania takich uprawnieñ. Czy zdaniem
ministerstwa jest to zgodne z prawem?

W styczniu 2010 r. rozpisane zostan¹ wybory do Rady Nadzorczej Ener-
ga Elektrownie Ostro³êka, w zwi¹zku z czym rodzi siê pytanie, czy osoby
ubiegaj¹ce siê o zasiadanie w radzie nadzorczej swojej firmy musz¹ mieæ
uprawnienia, czy te¿ ka¿dy pracownik mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu
konkursowym, skoro po³owa cz³onków rady wyznaczonych przez w³aœciciela
nie posiada takich uprawnieñ.

Od 6 grudnia 2007 r. obowi¹zuje zarz¹dzenie nr 45 ministra Skarbu Pañ-
stwa w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do sk³adu rad nadzor-
czych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa oraz rad nadzorczych
innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez ministra Skarbu Pañ-
stwa, którego postanowienia, moim zdaniem, w ¿aden sposób nie s¹ prze-
strzegane.

Krzysztof Majkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.24

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa Majkowskiego, z³o¿one
podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 roku, uprzejmie wy-
jaœniam, co nastêpuje.

Zarz¹dzenie Nr 45 Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie
zasad i trybu doboru kandydatów do sk³adu rad nadzorczych spó³ek handlowych
z udzia³em Skarbu Pañstwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzo-
rowanych przez Ministra Skarbu Pañstwa odnosi siê do kandydatów reprezentuj¹cych
w ww. organach Skarb Pañstwa. Niemniej Zarz¹d ENERGA SA w spó³kach, w których
wykonuje nadzór w³aœcicielski, prowadzi weryfikacjê osób, które zasiadaj¹ w organach
nadzorczych tych spó³ek, z uwzglêdnieniem wymogów stawianych przez odpowiednie
przepisy, w tym w zakresie posiadania uprawnieñ do zasiadania w radach nadzorczych
spó³ek z udzia³em Skarbu Pañstwa.

Jak oœwiadczy³ Zarz¹d ENERGA SA, celem dzia³añ Grupy ENERGA jest wype³nie-
nie za³o¿eñ ww. Zarz¹dzenia zwi¹zanych z obowi¹zkiem powo³ywania do rad nadzor-
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czych podleg³ych spó³ek, osób, które z³o¿y³y egzamin uprawniaj¹cy do zasiadania
w radach nadzorczych lub zosta³y zwolnione z obowi¹zku z³o¿enia takiego egzaminu,
zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. D¹¿¹c do realizacji wy¿ej
przedstawionego celu – niezale¿nie od prowadzonej w Grupie ENERGA weryfikacji
osób, które zasiadaj¹ w organach nadzorczych – Zarz¹d ENERGA SA w dniu 11 kwiet-
nia 2008 roku podj¹³ uchwa³ê przyjmuj¹c¹ „Regulamin wyboru kandydatów na cz³on-
ków rad nadzorczych w spó³kach ENERGA SA”. Regulamin swoim zakresem obejmuje
wszystkie spó³ki, w których ENERGA SA sprawuje kontrolê w³aœcicielsk¹.

Regulamin ustala jednolite zasady wyboru kandydatów na przedstawicieli ENER-
GA SA w organach nadzorczych spó³ek (poza przedstawicielami wybieranymi przez
pracowników poszczególnych spó³ek). Wybór kandydatów odbywa siê w drodze postê-
powania konkursowego. O wszczêciu postêpowania kwalifikacyjnego decyduje Zarz¹d
ENERGA SA, okreœlaj¹c zasady jego przebiegu jak: m.in. treœæ og³oszenia i kryteria
oceny kandydatów oraz powo³uj¹c Komisjê Rekrutacyjn¹, która przeprowadza postê-
powanie.

Po zakoñczonym postêpowaniu kwalifikacyjnym Zarz¹d ENERGA SA, maj¹c na
uwadze wyniki oceny poszczególnych kandydatów, podejmuje decyzjê o wyborze
przedstawiciela ENERGA SA do organu nadzorczego. Zgodnie z Regulaminem nie sto-
suje siê postêpowania kwalifikacyjnego w przypadku powo³ywania do rad nadzorczych
osób spoœród pracowników zatrudnionych w ENERGA SA oraz pracowników ze spó³ek
zale¿nych od ENERGA SA.

Jak wynika z oœwiadczenia Zarz¹du ENERGA SA, realizuj¹c wy¿ej opisane dzia³a-
nia d¹¿y on do tego, aby wszyscy zasiadaj¹cy w radach nadzorczych – tak¿e w ENERGA
Elektrownie Ostro³êka SA – spe³niali odpowiednie wymagania. W tym celu przeprowa-
dzane s¹ tak¿e szkolenia dla pracowników przygotowuj¹ce do zdania egzaminu upraw-
niaj¹cego do zasiadania w radach nadzorczych. Ostatnie szkolenie zosta³o przeprowa-
dzone w ENERGA SA na prze³omie IV kwarta³u 2008 roku i I kwarta³u 2009 roku. Pla-
nowane s¹ kolejne edycje szkoleñ dla pracowników Grupy ENERGA.

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W marcu bie¿¹cego roku skierowa³em na rêce Pani Minister oœwiadczenie

dotycz¹ce wa¿nego spo³ecznego problemu, jakim jest odbieranie przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia aptekom refundacji za realizacjê niedbale wystawia-
nych recept lekarskich.

Otrzymujê liczn¹ korespondencjê od moich wyborców, szczególnie ludzi
starszych, którzy skar¿¹ siê, ¿e w zwi¹zku z tym zjawiskiem apteki odma-
wiaj¹ realizacji takiej „wadliwej” recepty, co czêsto skutkuje zaniechaniem
zakupu leku, a w efekcie – nale¿ytego leczenia farmakologicznego.

W swoim oœwiadczeniu proponowa³em zwrócenie uwagi na konkretne za-
pisy i koniecznoœæ rozdzielenia odpowiedzialnoœci za wystawianie oraz reali-
zacjê recept tak, by w ¿aden sposób nie dotyka³o to pacjentów i nie ogranicza³o
ich podstawowych praw. W odpowiedzi otrzyma³em zapewnienie od podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Marka Twardowskiego, ¿e przy
najbli¿szej nowelizacji rozporz¹dzenia „kwestia realizacji recept wadliwych
formalnie zostanie precyzyjnie i jednoznacznie okreœlona”.

Tymczasem nowy projekt rozporz¹dzenia proponuje najgorsze z mo¿li-
wych rozwi¹zañ – przerzucanie na pacjentów odpowiedzialnoœci za wadli-
we wystawianie recept. W tej sytuacji pacjent de facto traci prawo do
gwarantowanego leku zni¿kowego, mimo ¿e to osoba ordynuj¹ca ten lek nie
wywi¹za³a siê do koñca ze swoich obowi¹zków. Dla wielu osób, szczególnie
starszych, zw³aszcza w sytuacji wielkiego „zat³oczenia”, jakie panuje
w s³u¿bie zdrowia, ponowne wizyty u lekarza i zabieganie o korektê wysta-
wionej niedbale recepty to obci¹¿enie trudne do realizacji, a czêsto z wielu
wzglêdów niemo¿liwe.

W zwi¹zku z tym jeszcze raz apelujê do Szanownej Pani Minister, by usu-
n¹æ z rozporz¹dzenia zapis odbieraj¹cy pacjentom ich prawa, a wprowadziæ
taki, który by je jednoznacznie gwarantowa³.

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.12

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki z dnia 28 paŸdziernika

2009 r. nr BPS/DSK-043-2049/09 uprzejmie informujê, i¿ obecnie trwa analiza
uwag zg³oszonych w trakcie uzgodnieñ zewnêtrznych i konsultacji spo³ecznych do
projektu rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i tym samym
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jego ostateczny kszta³t nie jest przes¹dzony. Pragnê jednak podkreœliæ, i¿ Minister
Zdrowia przy rozstrzygniêciu ka¿dej przed³o¿onej uwagi bêdzie kierowa³ siê intere-
sem ogó³u pacjentów.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Na stwardnienie rozsiane choruje w Polsce oko³o szeœædziesiêciu tysiêcy

osób rocznie. Choroba najczêœciej dotyka ludzi w przedziale wiekowym
20–40 lat. Stwardnienie rozsiane istotnie pogarsza jakoœæ ¿ycia i jest wska-
zywane jako najczêstsza przyczyna inwalidztwa w Polsce.

Zauwa¿a siê, ¿e w przypadku znacznej czêœci chorych szybkie i prawid³o-
we leczenie jeszcze przed ostatecznym rozpoznaniem choroby mog³oby sku-
tecznie zahamowywaæ jej rozwój, umo¿liwiaj¹c osobom ni¹ dotkniêtym
zachowanie sprawnoœci oraz zdolnoœci do samodzielnej egzystencji i pracy za-
robkowej.

Narodowy program leczenia chorych na stwardnienie rozsiane zosta³
opracowany ju¿ w 2005 r. Obejmowa³ on nie tylko leczenie immunomodula-
cyjne, ale tak¿e rehabilitacjê, szkolenia dla kadry i lekarzy oraz stworzenie
centralnego rejestru SM jako podwaliny do badañ epidemiologicznych. Jako
niew¹tpliwe potencjalne zalety realizacji wdro¿enia programu nale¿y wska-
zaæ realizacjê takich celów jak optymalizacja refundacji leczenia, jednolitoœæ
i przejrzystoœæ finansowania, efektywnoœæ rozumian¹ jako mo¿liwoœæ zwiêk-
szania liczby refundacji w po³¹czeniu z ukierunkowaniem danego rodzaju le-
czenia wed³ug skutków, jakie przynosi ono w przypadku konkretnych osób
dotkniêtych t¹ chorob¹.

Precyzyjnie okreœlony program pomocy – obejmuj¹cy wprowadzenie le-
czenia chorych na stwardnienie rozsiane nowymi lekami immunomodulacyj-
nymi, szczególnie we wczesnym okresie choroby, kiedy s¹ oni
w najwiêkszym stopniu zagro¿eni jej postêpem, terapiê chorych, którzy nie
kwalifikuj¹ siê do leczenia immunomoduluj¹cego wed³ug okreœlonego w pro-
gramie algorytmu, terapiê objawow¹, dzia³ania rehabilitacyjne, dzia³alnoœæ
edukacyjn¹, w tym szkolenia dla pracowników poradni SM i oœrodków refe-
rencyjnych oraz utworzenie centralnego rejestru osób z SM – wymaga zapew-
nienia okreœlonej iloœci œrodków.

Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e na leczenie tej choroby s¹ ju¿ wydatkowane
œrodki, a kompleksowe uregulowanie mo¿e umo¿liwiæ ich bardziej optymalne
wydatkowanie, z korzyœci¹ dla osób dotkniêtych chorob¹, a tak¿e dla ca³ego
spo³eczeñstwa. Nie mo¿emy bowiem zapominaæ, i¿ nasze spo³eczeñstwo sta-
rzeje siê, a pacjentów z chorobami neurologicznymi stale przybywa. Uregulo-
wania kompleksowe w zakresie leczenia osób chorych na stwardnienie rozsia-
ne s¹ zatem konieczne i nie powinny byæ odk³adane ad Kalendas Graecas.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.20

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 28 paŸdziernika 2009 r. znak:

BPS/DSK-043-2050/09, przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Rafa³a
Muchackiego z³o¿one podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie poprawy trudnej sytuacji osób chorych na stwardnienie rozsiane, uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Warunki udzielania i zakres œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych, a tak¿e zasady i tryb finansowania tych œwiadczeñ okreœla ustawa
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) oraz akty wykonaw-
cze do tej ustawy.

Odnosz¹c siê do przed³o¿onego w 2005 r. przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego projektu programu zdrowotnego pn.: „Narodowego Programu Leczenia
Chorych na Stwardnienie Rozsiane” uprzejmie informujê, i¿ ww. program dotyczy za-
sad kompleksowego postêpowania z chorymi na stwardnienie rozsiane w Polsce. Pod-
stawowym celem jest wdro¿enie nowoczesnego systemu leczenia i rehabilitacji
chorych na stwardnienie rozsiane. Zak³ada on podzia³ na czêœæ organizacyjno-eduka-
cyjn¹, maj¹c¹ byæ sfinansowan¹ przez Ministra Zdrowia, oraz czêœæ diagnostyczno-
-leczniczo-rehabilitacyjn¹, maj¹c¹ byæ sfinansowan¹ przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Najwa¿niejszy aspekt projektu programu i najbardziej kosztowny, tj. czêœæ
diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjna, nale¿y do kompetencji Narodowego Fundu-
szu Zdrowia i jest obecnie realizowany na zasadzie finansowania œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w ramach umów w danym rodzaju, w tym w ramach terapeutycznego pro-
gramu zdrowotnego NFZ „Leczenie stwardnienia rozsianego”. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ do-
stêpnoœæ do leczenia ograniczona jest mo¿liwoœciami finansowymi Narodowego
Funduszu Zdrowia. W czêœci bêd¹cej w kompetencji Ministra Zdrowia, ze wzglêdu na
ograniczone œrodki finansowe przeznaczane na programy zdrowotne Ministra Zdrowia,
„Narodowy Program Leczenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane” nie móg³ byæ wdro-
¿ony w 2009 r. i na dzieñ dzisiejszy nie jest planowana jego realizacja w najbli¿szym
czasie.

Ponadto odnosz¹c siê do podanej w oœwiadczeniu liczby chorych na SM w Polsce
(ok. 60 000 osób), uprzejmie informujê, i¿ z informacji przekazanej przez Konsultanta
Krajowego w dziedzinie neurologii dane te wydaj¹ siê byæ zdecydowanie zawy¿one. Zgod-
nie ze wskaŸnikami rozpowszechnienia z kilku badañ populacyjnych prowadzonych
na terenie kraju liczba chorych waha siê w granicach 25 000–30 000 osób. WskaŸnik
czêstoœci wystêpowania SM wynosi w Polsce œrednio 60/100 000, czyli szacunkowo
w ca³ym kraju choruje ok. 27 000 osób.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Próchnica jest chorob¹ zakaŸn¹; z uwagi na bardzo szeroki zasiêg wystê-

powania zaliczana jest do chorób spo³ecznych. Szczególnie intensywnie roz-
wija siê u dzieci i m³odzie¿y. Z danych epidemiologicznych dotycz¹cych
próchnicy wynika, ¿e stan uzêbienia dzieci w Polsce jest bardzo z³y, i to we
wszystkich grupach wiekowych. Wed³ug niektórych statystyk wœród trzylat-
ków zmiany próchnicowe dotycz¹ 56,2%, wœród szeœciolatków – 86,9%,
a wœród dwunastolatków – 87,9%. WskaŸniki PUW (czyli liczby zêbów z próchni-
c¹, usuniêtych i wype³nionych w przeliczeniu na jedn¹ osobê) s¹ wysoce nie-
pokoj¹ce. W przypadku trzylatków wynosz¹ 4,05, szeœciolatków – 7,37 (zêby
mleczne), dwunastolatków – 4,76, przy czym Œwiatowa Organizacja Zdrowia
wskaŸnik PUW powy¿ej 4,5 uwa¿a za bardzo wysoki.

W ramach programów polityki zdrowotnej realizowany jest m.in. „Pro-
gram monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach
2007–2009”, który stanowi kontynuacjê programu wdro¿onego w latach
1997–1998. Wyra¿am nadziejê, ¿e program ten bêdzie kontynuowany rów-
nie¿ w latach nastêpnych, a uzyskane w toku jego realizacji wyniki znajd¹
realne odzwierciedlenie w podejmowanych nowych dzia³aniach, eliminu-
j¹cych zagro¿enie próchnic¹ u dzieci i doros³ych.

Œwiadomy trudnoœci zwi¹zanych z finansowaniem œwiadczeñ opieki
zdrowotnej, zwracam siê z pytaniem o efekty dzia³añ podejmowanych w celu
pozyskiwania œrodków finansowych ze Ÿróde³ zagranicznych na wdro¿enie
programu poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym w ra-
mach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó³pracy. Jeden z celów operacyj-
nych Narodowego Programu Zdrowia jest okreœlany jako „Intensyfikacja
zapobiegania próchnicy u dzieci i m³odzie¿y”.

Wprowadzony nowelizacj¹ do ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanej ze œrodków publicznych art. 31a okreœli³ kryteria w³¹czania
poszczególnych œwiadczeñ opieki zdrowotnej do grupy œwiadczeñ gwaranto-
wanych. Jedn¹ z przes³anek zakwalifikowania œwiadczenia opieki zdrowot-
nej jako œwiadczenia gwarantowanego jest jego wp³yw na poprawê
zdrowia obywateli przy uwzglêdnieniu m.in. priorytetów zdrowotnych
okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, to jest w rozpo-
rz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie prioryte-
tów zdrowotnych.

Nale¿y wskazaæ, ¿e o ile unormowane w §1 rozporz¹dzenia priorytety
zdrowotne (nr 1 – nr 5) s¹ zgodne z celami strategicznymi ujêtymi w Naro-
dowym Programie Zdrowia na lata 2007–2015 (dalej NPZ) oraz w Strategii
Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013 (dalej SROZ), o tyle
w zakresie celów operacyjnych dokonano wyboru (zawartego w prioryte-
tach nr 6 – nr 11), zaœ priorytet nr 12 nie znajduje siê ani wœród celów NPZ,
ani SROZ. Na liœcie priorytetów pominiêto m.in. zapobieganie próchnicy zê-
bów i leczenie jej skutków, wskazywane w celu operacyjnym NPZ nr 11 ja-
ko „Intensyfikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i m³odzie¿y”. Jako
priorytet do finansowania ze œrodków NFZ przewidziano natomiast dzia³a-
nia, które maj¹ charakter raczej uœwiadamiaj¹cy i umiejscowione s¹ ra-
czej w sferze aktywnoœci socjalno-œrodowiskowej, a tak¿e czêsto s¹
finansowane przez fundusze publiczne i pozarz¹dowe. Chodzi tu na przy-
k³ad o ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych spo¿ywaniem al-
koholu oraz u¿ywaniem substancji psychoaktywnych, zmniejszenie
rozpowszechnienia palenia tytoniu, ograniczenie skutków zdrowotnych
spowodowanych czynnikami szkodliwymi w œrodowisku pracy i zamiesz-
kania.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ celem stworzenia listy priorytetów jest wpisanie
na ni¹ rzeczywistych problemów zdrowotnych obywateli, które wymagaj¹ fi-
nansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Maj¹c na uwadze realizacjê
tego celu, proszê o wyjaœnienie przyczyn pominiêcia na liœcie zapobiegania

78 42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.



próchnicy zêbów i leczenia jej skutków. Proszê te¿ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
modyfikacji priorytetów i uwzglêdnienia w nich wskazywanego wy¿ej spo³ecz-
nego problemu zdrowotnego.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.18

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na przekazane pismo znak BPS/DSK-043-2050/09 w sprawie

oœwiadczeñ z³o¿onych przez senatora Rafa³a Muchackiego podczas 42. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. proszê o przyjêcie nastêpuj¹cej informacji.

Odnosz¹c siê do kwestii poruszonych przez Pana Senatora uprzejmie informujê, ¿e
obecnie w Ministerstwie Zdrowia zosta³y podjête prace maj¹ce na celu przygotowania
kolejnego programu poœwiêconego monitorowaniu stanu zdrowia jamy ustnej popula-
cji polskiej. Nale¿y wskazaæ, ¿e wnioski z prowadzonego w ostatnich latach monitorin-
gu wskazuj¹ na koniecznoœæ zaproponowania zmian w dzia³aniach profilaktycznych
w tym zakresie w Polsce. Miêdzy innymi w wyniku tych w³aœnie wniosków wskazano na
celowoœæ rozwa¿enia koniecznoœci rozpoczêcia dzia³añ profilaktycznych w m³odszych
grupach wiekowych. W wyniku tego w ramach szwajcarskiego mechanizmu finanso-
wego zg³oszono projekt o zasiêgu ogólnopolskim „Edukacja, promocja i profilaktyka
w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do dzieci przedszkolnych, ich rodziców,
opiekunów i wychowawców”, czas trwania projektu lata 2010–2014, podmiotem reali-
zuj¹cym jest Gdañski Uniwersytet Medyczny, partnerem Uniwersytet Medyczny w £o-
dzi. Pragnê podkreœliæ i¿ ww. projekt uzyska³ wstêpn¹ akceptacjê strony szwajcarskiej.
Dzia³ania te s¹ zbie¿ne z zapisami Narodowego Programu Zdrowia i wzajemnie siê do-
pe³niaj¹.

Co do propozycji Pana Senatora odnoœnie do rozszerzenia priorytetów okreœlonych
rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów
zdrowotnych (Dz. U. Nr 137, poz. 1126) uprzejmie informujê, ¿e aktualnie Minister
Zdrowia nie planuje nowelizowaæ tego rozporz¹dzenia, jednak propozycja Pana Sena-
tora jest bardzo interesuj¹ca i bêdzie wziêta pod uwagê w przysz³oœci. Pragnê te¿ zapewniæ
Pana Senatora, ¿e brak zapisów dotycz¹cych problematyki profilaktyki stomatologicz-
nej nie oznacza, ¿e œwiadczenia zdrowotne w tym zakresie nie s¹ objête koszykiem
œwiadczeñ gwarantowanych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zaniepokojony sytuacj¹ ekonomiczn¹ polskiej wsi, jak równie¿ w reakcji

na liczne apele i skargi rolników, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cym oœwiadczeniem senatorskim.

Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w ostatnich dwóch latach nast¹pi³ gwa³towny spa-
dek op³acalnoœci produkcji rolnej, z jednoczesnym wzrostem kosztów produk-
cji rolnej oraz brakiem w³aœciwej pomocy ze strony instytucji podleg³ych
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwarza to koniecznoœæ podjêcia na-
tychmiastowych dzia³añ przez rz¹d PO–PSL, gdy¿ sytuacja taka mo¿e dopro-
wadziæ do upadku polskiego rolnictwa.

Podkreœlam, i¿ w ostatnim czasie nast¹pi³a ca³kowita destabilizacja
wielu rynków rolnych. Ceny mleka od 2007 r. spad³y prawie o po³owê i nie-
stety nadal utrzymuj¹ siê na bardzo niskim poziomie. Rz¹d nie wprowa-
dzi³ w tym zakresie ¿adnych œrodków zaradczych. Ponadto koalicja
PO–PSL praktycznie zlikwidowa³a finansowanie kilku programów wpro-
wadzonych jeszcze przez poprzedni rz¹d, rz¹d Jaros³awa Kaczyñskiego.
Miêdzy innymi drastycznie ograniczono finansowanie programu „Szklan-
ka mleka w szkole”. Takie dzia³anie ma skutki dla rolnictwa, ale tak¿e
uderza w uczniów potrzebuj¹cych pomocy. A uchwalona przez rz¹d
w ostatnim czasie stawka 5 gr za litr mleka w ramach rekompensat za re-
zygnacjê z kwoty mlecznej jest drastycznie niska dla polskich rolników –
zw³aszcza jeœli stawkê 5 gr porównamy ze stawk¹ ok. 1,40 z³ ustalon¹
w 2007 r. przez rz¹d PiS.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ ostatnio uzyskiwane przez rolników ceny
za zbo¿a przekroczy³y ju¿ granicê op³acalnoœci. Obecne ceny ¿yta wynosz¹
oko³o 200 z³ za tonê – mo¿na to porównaæ z kwot¹ oko³o 750 z³ za tonê
w 2007 r. Podobnie jest z innymi zbo¿ami.

Dramatyczna sytuacja rysuje siê równie¿ na rynku owoców i warzyw.
W 2008 r. ceny spad³y o ponad po³owê w stosunku do 2007 r. W roku bie-
¿¹cym nast¹pi³o pog³êbienie kryzysu. Wielu rolników, sadowników pozosta-
wia owoce na drzewach, gdy¿ czêsto uzyskiwane ceny nie pokrywaj¹ nawet
kosztów zbioru. Nie ma wiêc mowy o jakiejkolwiek op³acalnoœci.

Brakuje œrodków na kredyty preferencyjne, bêd¹ce podstaw¹ funk-
cjonowania rolników w trudnych okresach ekonomicznych. Odnotowuje
siê ponadto brak œrodków finansowych na szko³y rolnicze, na melioracje,
na weterynariê i jeszcze wiele innych potrzeb rolniczych. Nie ma tak¿e ¿adnej
koncepcji wsparcia produkcji biopaliw ani te¿ rozwi¹zania wspomnia-
nych wczeœniej problemów na rynkach mleka, zbó¿, owoców i warzyw.

W zwi¹zku z tym apelujê do Pana Ministra o podjêcie natychmiastowych
dzia³añ maj¹cych na celu zmianê katastrofalnej sytuacji na polskiej wsi,
a w szczególnoœci o:

1. wyst¹pienie na szczeblu Unii Europejskiej z inicjatyw¹ zmierzaj¹c¹ do
ustalenia ceny minimalnej pszenicy w skupie interwencyjnym od listopada
do maja na poziomie 200 euro za tonê i do wprowadzenia mo¿liwoœci skupu
interwencyjnego innych gatunków zbó¿;

2. szybkie wprowadzenie ce³ na granicy UE, co mia³oby na celu ochronê
polskiego rynku i rolników przed nap³ywem tanich i czêsto w¹tpliwej jakoœci
p³odów rolnych i produktów ¿ywnoœciowych z krajów trzecich – warto tu
wspomnieæ o ubieg³orocznej spóŸnionej reakcji na wielki bezc³owy import zbo-
¿a z Ukrainy;

3. podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu obni¿enie cen nawozów sztucznych
i œrodków ochrony roœlin, miêdzy innymi w stosunku do spó³ek z wiêkszoœcio-
wym udzia³em Skarbu Pañstwa;

4. wdro¿enie na rynkach mleka, owoców i warzyw rozwi¹zañ zmierza-
j¹cych do wzrostu cen skupu tych produktów, co umo¿liwi³oby zniwelowanie
strat generowanych obecnie u ich producentów.
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Ponadto nale¿y opracowaæ oraz wdro¿yæ w odniesieniu do naszych pro-
duktów d³ugoterminow¹ politykê roln¹, która w przysz³oœci pozwoli unikn¹æ
podobnych kryzysów. Takie dzia³anie dziœ staje siê koniecznoœci¹.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla przekazane przy piœ-
mie z dnia 28 paŸdziernika 2009 r. [znak: BPS/DSK-043-2051/09] w sprawie sytuacji
ekonomicznej na polskiej wsi pragnê przekazaæ nastêpuj¹ce informacje.

Obecna sytuacja w polskim rolnictwie w zakresie op³acalnoœci produkcji i docho-
dów gospodarstw jest pod silnym wp³ywem spadku cen produktów rolnych na œwiato-
wych rynkach, a tak¿e spowolnienia wzrostu gospodarczego.

W ostatnich dwóch latach, po raz pierwszy tak wyraŸnie, obserwowaliœmy wp³yw
na nasze rolnictwo sytuacji na œwiecie. W 2007 r. mieliœmy do czynienia z gwa³townym
wzrostem cen zbó¿, czy mleka. W 2008 r. na œwiecie i w Polsce ceny tych produktów
gwa³townie spad³y co mo¿e oznaczaæ, ¿e ich poziom by³ kszta³towany dzia³aniami spe-
kulacyjnymi. Jednoczeœnie nast¹pi³, zarówno w kraju, jak i na œwiecie wzrost cen
œrodków do produkcji rolnej, spowodowany g³ównie wzrostem cen surowców i noœni-
ków energii. Wynikiem wymienionych powy¿ej procesów by³y i mog¹ byæ niesatysfak-
cjonuj¹ce producentów ceny skupu produktów rolnych.

Aktualnie znacz¹co wy¿sze ni¿ rok temu s¹ ceny œwiñ i byd³a, równie¿ wy¿sze s¹ ce-
ny drobiu, ni¿sze s¹ natomiast ceny zbó¿ oraz mleka. Ma to równie¿ wp³yw na wzrost
dochodów producentów ¿ywca (przy ni¿szych cenach zbó¿ i pasz), spadek wy¿szych ni¿
rok temu dochodów producentów zbó¿ (przy wzroœcie cen nawozów i œrodków ochrony
roœlin) czy mleka.

Warto jeszcze raz przypomnieæ, i¿ najsilniejszy wp³yw na wysokoœæ dochodów
w 2007 r. mia³y zmiany w cenach, po jakich rolnicy sprzedawali swoje produkty
i dokonywali zakupów œrodków do produkcji. W 2007 r. nast¹pi³ skokowy bardzo
du¿y wzrost cen wybranych produktów rolnych (mleko, zbo¿a), który zosta³ uwidocz-
niony w wynikach dochodowoœci, ale tak¿e stosunkowo niewielki wzrost cen œrodków
produkcji takich jak nawozy. Du¿y wzrost cen tych œrodków do produkcji (po czêœci
w nastêpstwie wzrostu cen surowców rolnych na œwiatowych rynkach) nast¹pi³ z opóŸ-
nieniem i w pe³ni uwidoczni³ siê dopiero wiosn¹ 2008 r. Nale¿y tak¿e podkreœliæ sta³y
i rosn¹cy trend cen energii i paliw oraz kosztów pracy.

W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dobre zbiory zbó¿ w 2008 r. oraz w 2009 r.
(du¿o lepsze ni¿ w 2007 r. oraz w 2006 r.) przyczyni³y siê m.in. do spadku ich cen, zarówno
w kraju, jak i na rynkach miêdzynarodowych. Spadkom cen, szczególnie zbó¿ w ostat-
nich dwóch latach, towarzyszy³y podwy¿ki cen œrodków do produkcji, g³ównie nawo-
zów mineralnych jak równie¿ œrodków ochrony roœlin. Os³abienie kursu z³otego pod
koniec 2008 r. i pocz¹tkiem 2009 r. przyczyni³o siê do wzrostu kosztów importu œrod-
ków do produkcji rolnej, jak równie¿ surowców do ich produkcji co w dalszym ci¹gu
sprzyja³o utrzymaniu wysokich cen. Obecnie przeciêtne ceny œrodków do produkcji
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pozostaj¹ na poziomie znacznie wy¿szym od obserwowanego w latach 2006–2007, cho-
cia¿ na rynku nawozów mineralnych w ostatnich miesi¹cach obserwuje siê spadek
o ok. 10%. Niektóre zak³ady sygnalizuj¹ mo¿liwoœæ dalszych obni¿ek cen.

Ponadto interpretuj¹c wyniki badañ nale¿y pamiêtaæ, ¿e pos³ugiwanie siê uœred-
nionymi wielkoœciami mo¿e byæ bardzo myl¹ce, np. œredni wzrost cen produktów rol-
nych w 2007 r. faktycznie wyst¹pi³, ale wynika³ on g³ównie ze wzrostu cen zbó¿, przy
praktycznie sta³ym poziomie cen œwiñ. To oznacza, ¿e dochodowoœæ produkcji œwiñ
w 2007 r. mog³a ucierpieæ, a jest to wa¿ne Ÿród³o dochodu rolniczego dla oko³o pó³ mi-
liona gospodarstw w Polsce.

Z analizy dynamiki (porównanie 2008 r. do 2007 r.) wskaŸników pokazuj¹cych re-
lacjê cen detalicznych niektórych œrodków produkcji dla rolnictwa do cen skupu pro-
duktów rolnych (dane GUS) wynika, ¿e w 2008 r. mo¿na by³o zaobserwowaæ
nieznaczn¹ poprawê w zakresie tych relacji, niemniej jednak wydaje siê, ¿e wynika³a
ona g³ównie z faktu, ¿e w 2007 r. nast¹pi³ skokowy i nietrwa³y bardzo du¿y wzrost cen
zbó¿ i produktów mleczarskich. W 2007 r. korzystnie ukszta³towa³y siê relacje cen pro-
duktów rolnych sprzedawanych przez rolników do cen towarów i us³ug przez nich na-
bywanych. WskaŸnik „no¿yc cen” wyniós³ 107,2 podczas gdy w 2006 r. 102,0 a w 2005 r.
96,0. Niemniej w 2008 r. sytuacja ta zosta³a odwrócona przez wzrost kosztów produk-
cji i jednoczesny spadek cen produktów rolnych. WskaŸnik no¿yc cen w 2008 r. wy-
niós³ 91,8. Od pocz¹tku bie¿¹cego roku sytuacja siê stabilizuje, za 8 miesiêcy wskaŸnik
no¿yc cen wynosi 106,0.

Odnosz¹c siê z kolei do pytañ poruszonych przez Pana senatora w oœwiadczeniu in-
formujê, ¿e maj¹c na uwadze istotny wzrost kosztów produkcji zbó¿, szczególnie nawo-
zów oraz œrodków ochrony roœlin, przy jednoczesnym obni¿eniu cen rynkowych ju¿ na
posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa w dniu 28 paŸdziernika
2008 r. wyst¹pi³em z wnioskiem o przygotowanie analizy kosztów produkcji zbó¿ oraz
rozwa¿enie mo¿liwoœci podniesienia ceny interwencyjnej co najmniej do wysokoœci
œrednich kosztów ich produkcji oraz wprowadzeniu refundacji eksportowych. Poza
tym opowiedzia³em siê za zachowaniem dotychczasowych mechanizmów interwencji
rynkowych i zaproponowa³em rozwa¿enie mo¿liwoœci wypracowania nowych instru-
mentów na wypadek pojawiaj¹cych siê kryzysów.

Dodatkowo, podczas dyskusji nad zmianami w systemie interwencji Polska bra³a
czynny udzia³ w dyskusji prezentuj¹c poni¿sze stanowisko:

– Polska sprzeciwia³a siê propozycjom KE dotycz¹cym zaniechania comiesiêcznego
podnoszenia ceny interwencyjnej;

– Polska podczas dyskusji podkreœla³a, i¿ jest przeciwna ograniczeniu dzia³añ inter-
wencyjnych (limitowaniu);

– Podczas prac nad zmianami w zasadach funkcjonowania systemu interwencji Pol-
ska wskazywa³a na zbyt wysokie wymogi stawiane w odniesieniu do minimalnych
wymogów dla magazynów interwencyjnych w zakresie minimalnych zdolnoœci wy-
dania z magazynu ziarna zbó¿;

– Popieraj¹c zasadê jednolitoœci rynku wspólnotowego Polska wnioskowa³a o mo¿li-
woœæ otwarcia przetargów regionalnych na zakup lub sprzeda¿ zbó¿ w ramach
dzia³añ interwencyjnych. Wskazywa³a jednoczeœnie du¿e zró¿nicowanie geogra-
ficzne i przyrodnicze Wspólnoty oraz ró¿norodnoœæ struktur rynkowych. W celu
zachowania skutecznoœci prowadzonych dzia³añ niezbêdne jest wprowadzenie
jednoznacznych zapisów umo¿liwiaj¹cych zastosowanie regionalnego podejœcia
w realizacji dzia³añ interwencyjnych.

Chcia³bym przypomnieæ, i¿ interwencyjny zakup zbó¿ wyprodukowanych we
Wspólnocie, prowadzony jest w celu stabilizacji poda¿y oraz cen na rynku Wspólnoty.
Zakupy interwencyjne prowadzone s¹ w okresie od 1 listopada do 31 maja roku nastêp-
nego, przez agencje interwencyjne funkcjonuj¹ce w oparciu o ujednolicone dla ca³ej
Wspólnoty zasady. Zakupami interwencyjnymi s¹ objête pszenica zwyczajna, pszenica
durum, jêczmieñ, kukurydza i sorgo. W ramach interwencji skupowane jest ziarno ofe-
rowane w iloœciach nie mniejszych ni¿ 80 ton oraz spe³niaj¹cych minimalne wymaga-
nia jakoœciowe. W Polsce zadania przewidziane dla agencji interwencyjnej realizuje
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Agencja Rynku Rolnego. Oferenci sprzedaj¹cy swoje zbo¿e do interwencji, sk³adaj¹
ofertê w Oddziale Terenowym Agencji. W skupie interwencyjnym obowi¹zuje jednako-
wa cena dla wszystkich zbó¿ wynosz¹ca 101,31 euro/t. W zale¿noœci od faktycznej ja-
koœci dostarczonego zbo¿a, cena ta mo¿e byæ zwiêkszona lub obni¿ona. W celu
zachêcenia oferentów do przechowywania zbo¿a we w³asnych magazynach i oferowa-
nia go w jak najpóŸniejszym terminie, cena interwencyjna od 1 listopada do koñca ma-
ja roku nastêpnego jest zwiêkszana w kolejnych miesi¹cach o 0,46 euro/t. Producent
rolny nieposiadaj¹cy odpowiedniej iloœci zbo¿a, aby zaoferowaæ je do skupu interwen-
cyjnego, sprzedaj¹c je na wolnym rynku poœrednikowi, uzyska cenê pomniejszon¹
o koszty kompletowania jednorodnej partii oraz mar¿ê naliczon¹ przez przedsiêbiorcê.

W odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce wprowadzenia ce³ na granicy UE informujê, i¿
w wyniku akcesji do UE Polska przyjê³a Wspóln¹ Taryfê Celn¹ UE z dniem 1 maja 2004 r.,
co oznacza, ¿e w imporcie produktów pochodz¹cych z krajów trzecich stosowane s¹
stawki celne obowi¹zuj¹ce wszystkie kraje cz³onkowskie UE. Stawki te wynikaj¹ z listy
koncesyjnej UE do WTO (tzw. stawki zwi¹zane), z umów o wolnym handlu, zawartych
przez UE z krajami trzecimi b¹dŸ z generalnego systemu preferencji celnych (GSP).
Kompetencje w zakresie polityki handlowej, zgodnie z art. 133 Traktatu ustanawia-
j¹cego Wspólnotê Europejsk¹, przejê³a Komisja Europejska. Natomiast, jeœli chodzi
o handel z krajami UE, to z Traktatu wynika zakaz stosowania barier celnych i ograni-
czeñ iloœciowych w obrocie towarowym wewn¹trz Wspólnoty.

Œrodki ochronne przed nadmiernym importem, œrodki anty dumpingowe i œrodki an-
tysubsydyine

Podwy¿szenie, w imporcie towarów spoza UE, stawek celnych ponad poziom wyni-
kaj¹cy z zobowi¹zañ miêdzynarodowych UE jest mo¿liwe przede wszystkim w wyniku
postêpowañ ochronnych. W ramach mo¿liwoœci ochrony rynku mo¿e mieæ miejsce wy-
korzystanie:

– œrodków ochronnych przed nadmiernym importem, nak³adanych w imporcie ze
wszystkich krajów trzecich (z wy³¹czeniem krajów rozwijaj¹cych siê, o ile wielkoœæ
importu z tego kierunku nie przekracza okreœlonego poziomu), na podstawie Poro-
zumienia WTO w sprawie œrodków ochronnych. Zgodnie z ww. Porozumieniem,
œrodki te mog¹ byæ zastosowane w wyj¹tkowych sytuacjach, gdy import wzrasta
tak szybko i na takich warunkach, ¿e wyrz¹dza powa¿n¹ szkodê krajowym produ-
centom. Ponadto, wzrost ten musi byæ wynikiem nieprzewidzianych okolicznoœci
zwi¹zanych z koncesjami przyznanymi w ramach WTO;

– œrodków nak³adanych w imporcie od indywidualnie okreœlonych eksporterów
z krajów trzecich: a) antydumpingowych na podstawie art. VI GATT oraz Porozu-
mienia WTO w sprawie œrodków antydumpingowych (dumping wystêpuje, gdy to-
war sprzedawany jest za granicê po cenach ni¿szych ni¿ na rynku kraju eksportu)
oraz b) antysubsydyjnych na podstawie Porozumienia WTO w sprawie subsydiów
i œrodków wyrównawczych (subsydiowanie jest drugim, poza dumpingiem, zja-
wiskiem, które mo¿e byæ traktowane jako element nieuczciwej konkurencji, je¿eli
przysparza eksporterom nieuzasadnionych korzyœci i daje im przewagê nad pro-
ducentami Wspólnoty).

W odniesieniu do ka¿dego z wymienionych rodzajów œrodków stosowana jest w UE
odpowiednia, szczegó³owa procedura. Do ogólnych warunków niezbêdnych do wpro-
wadzenia ka¿dego z ww. œrodków zalicza siê koniecznoœæ przeprowadzenia przez Komi-
sjê Europejsk¹ postêpowania wyjaœniaj¹cego, podczas którego powinna zostaæ
udowodniona ewentualna szkoda lub groŸba jej wyst¹pienia dla przemys³u Wspólnoty
oraz zwi¹zek przyczynowy miêdzy szkod¹ a importem, podlegaj¹cym postêpowaniu
ochronnemu. Ponadto, podejmuj¹c decyzjê o na³o¿eniu œrodków, KE jest zobowi¹zana
uwzglêdniæ interesy ca³ej Wspólnoty; nie tylko zainteresowanych ochron¹ producen-
tów, ale równie¿ nabywców, konsumentów i producentów przetwarzaj¹cych importo-
wany towar.

Postêpowania antydumpingowe i antysubsydyjne wszczyna siê na wniosek prze-
mys³u Wspólnoty lub z inicjatywy KE. Aby skarga o zastosowanie takich œrodków by³a
skuteczna, musz¹ j¹ poprzeæ producenci wytwarzaj¹cy istotn¹ czêœæ ca³kowitej wspól-
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notowej produkcji danych wyrobów – w przypadku postêpowañ antydumpingowych to
ponad 25% ca³kowitej produkcji wspólnotowej produktu podobnego. Po ewentualnym
wykazaniu szkody i zwi¹zku przyczynowego miêdzy importem danego towaru a szko-
d¹, wniosek musi tak¿e uzyskaæ poparcie wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich UE. Wnio-
sek o ewentualne zastosowanie œrodków antydumpingowych podlega g³osowaniu na
posiedzeniu Komitetu antydumpingowego. Decyzjê o wprowadzeniu ostatecznych
œrodków antydumpingowych czy antysubsydyjnych podejmuje Rada UE.

Œrodki ochronne mog¹ zostaæ wprowadzone w postaci dodatkowych ce³, minimal-
nych cen importowych, ograniczeñ iloœciowych; mo¿liwy jest te¿ wariant przyjêcia
przez KE zobowi¹zañ cenowych eksporterów z pañstw trzecich. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
postêpowania w sprawie wprowadzenia œrodków ochronnych, antydumpingowych lub
antysubsydyjnych s¹ d³ugotrwa³e i od momentu rozpoczêcia postêpowania do wpro-
wadzenia œrodków ochrony rynku mo¿e up³yn¹æ kilkanaœcie miesiêcy.

Je¿eli istniej¹ dowody nag³ego wzrostu importu danego towaru z krajów trzecich,
powoduj¹cego szkodê dla krajowej produkcji, niedozwolonych subsydiów stosowa-
nych przez pañstwa spoza UE, b¹dŸ importu po cenach dumpingowych powoduj¹cych
szkodê, nale¿a³oby rozwa¿yæ koniecznoœæ wyst¹pienia do KE z odpowiednim wnios-
kiem o wszczêcie jednego z ww. postêpowañ ochronnych. Resortem wiod¹cym w spra-
wach postêpowañ ochronnych ze strony polskiej, zapewniaj¹cym informacje na temat
wymogów proceduralnych i pomoc w kontaktach z KE, jest Ministerstwo Gospodarki
(Departament Polityki Handlowej). Wszystkie œrodki ochrony rynku ustanawiane s¹
na szczeblu Wspólnoty, co oznacza, ¿e Polska nie ma mo¿liwoœci traktatowych jedno-
stronnego wprowadzenia œrodków ochronnych w imporcie z krajów trzecich.

Specjalne Klauzule Ochronne (SSG) na podstawie art. 5 Porozumienia WTO w spra-
wie Rolnictwa

W imporcie niektórych produktów rolnych z krajów trzecich do UE mo¿liwe jest te¿
zastosowanie specjalnych klauzul ochronnych (SSG), na podstawie art. 5 Porozumie-
nia WTO w sprawie Rolnictwa – o ile taka mo¿liwoœæ przewidziana zosta³a w liœcie kon-
cesyjnej WE do WTO, a tak¿e w regulacjach wewnêtrznych UE w sprawie Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych. W ramach SSG mo¿na na³o¿yæ dodatkow¹ op³atê celn¹
w reakcji na zbyt nisk¹ cenê towaru w imporcie (tzw. klauzula cenowa) lub nadmierny
wzrost iloœci importowanych towarów (klauzula wolumenowa).

W chwili obecnej legislacja wewn¹trzwspólnotowa przewiduje mo¿liwoœæ zastoso-
wania klauzul SSG tylko w odniesieniu do niewielu produktów: miêsa drobiowego,
mleka, cukru oraz niektórych œwie¿ych warzyw i owoców.

W odniesieniu do importu z kierunków preferencyjnych, tj. krajów trzecich, z którymi
UE podpisa³a umowy o wolnym handlu, stosowane s¹ preferencyjne (obni¿one wzglê-
dem KNU) stawki celne. Ponadto, umowy o wolnym handlu równie¿ zawieraj¹ przepisy
(klauzule ochronne) umo¿liwiaj¹ce czasowe wycofanie preferencji przez stronê umowy,
jeœli import z terytorium drugiej strony dokonywany jest w takich iloœciach i / lub na
takich warunkach, ¿e wyrz¹dza to szkodê krajowym producentom.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w trwaj¹cej obecnie rundzie Doha negocjacji w WTO pro-
ponowana jest znacz¹ca liberalizacja stawek celnych w imporcie towarów rolnych.
W razie implementacji tych propozycji mo¿liwoœæ ochrony rynku rolnego za pomoc¹ in-
strumentów celnych bêdzie jeszcze bardziej ograniczona.

MRiRW podejmuje starania, aby po zakoñczeniu rundy Doha UE zachowa³a mo¿li-
wie najwy¿szy poziom ochrony celnej, zw³aszcza w imporcie wra¿liwych produktów
rolno-spo¿ywczych, oraz zachowa³a mo¿liwoœæ stosowania dodatkowych, taryfowych
instrumentów ochrony rynku, jak specjalne klauzule ochronne (SSG) oraz ceny wej-
œcia. Jednak¿e, ze wzglêdu na fakt, i¿ negocjacje w rundzie DDA dotycz¹ nie tylko ob-
szaru rolnictwa, ale obejmuj¹ równie¿ m.in. handel towarami nierolnymi i us³ugami,
przy formu³owaniu przez Rz¹d RP ostatecznego stanowiska w sprawie wyników nego-
cjacji rundy, bêd¹ brane pod uwagê nie tylko defensywne interesy Polski w sektorze
rolnym, ale równie¿ ofensywne interesy, zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ poprawy dostêpu pol-
skich produktów (nie tylko rolnych, ale tak¿e przemys³owych) i us³ug do rynków kra-
jów trzecich. Ponadto, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e Komisja Europejska, prowadz¹c
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w imieniu UE negocjacje w WTO, bierze pod uwagê zró¿nicowane interesy poszczegól-
nych krajów cz³onkowskich UE. Dla niektórych krajów UE interesy sektora rolnego nie
s¹ priorytetowe.

Jeœli chodzi o dzia³ania na rzecz ochrony sektora owoców w UE, nale¿y zwróciæ
uwagê, ¿e dziêki staraniom MRiRW uda³o siê usun¹æ w 2005 r. mro¿one truskawki
i maliny z listy towarów objêtych g³ównym filarem systemu preferencji celnych GSP,
z którego korzystaj¹ kraje rozwijaj¹ce siê, np. Chiny. Ponadto, równie¿ przy wspó³dzia-
³aniu resortu rolnictwa, uda³o siê doprowadziæ do na³o¿enia œrodków antydumpingo-
wych w imporcie mro¿onych truskawek z Chin.

Mo¿liwoœæ wprowadzenia ograniczeñ importowych, jeœli importowane towary za-
gra¿aj¹ zdrowiu lub ¿yciu ludzi, zwierz¹t albo roœlin

Z Porozumienia WTO w sprawie œrodków sanitarnych i fitosanitarnych wynika, ¿e
w sytuacji, gdy importowane towary stanowi¹ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia ludzi,
zwierz¹t albo roœlin, dozwolone jest zastosowanie odpowiednich œrodków sanitarnych
lub fitosanitarnych, w tym równie¿ œrodków w postaci ograniczeñ b¹dŸ nawet ca³kowi-
tego zakazu importu. Kraj powinien jednak mieæ dowody naukowe na poparcie tezy, ¿e
ww. zagro¿enie rzeczywiœcie istnieje. Œrodki sanitarne i fitosanitarne nie mog¹ byæ sto-
sowane arbitralnie ani nie mog¹ stanowiæ ukrytej restrykcji handlowej, motywowanej
chêci¹ ochrony krajowych producentów przed bardziej konkurencyjnym importem.

W odniesieniu do zagadnienia zwi¹zanego z nawozami sztucznymi i œrodkami
ochrony roœlin uprzejmie informujê, i¿ ceny nawozów mineralnych w Polsce pod¹¿aj¹
za tendencjami œwiatowymi, zw³aszcza w przypadku nawozów, które s¹ produkowane
przy wykorzystaniu surowców importowanych. Do produkcji nawozów importowane
s¹: gaz, fosforyty i sól potasowa.

W odniesieniu do poruszonej kwestii utrzymuj¹cych siê wysokich cen nawozów mi-
neralnych dyktowanych przez zak³ady produkcyjne, bêd¹ce jednoczeœnie spó³kami
Skarbu Pañstwa informujê, i¿ wœród 9 najwiêkszych zak³adów chemicznych produku-
j¹cych nawozy spó³kami Skarbu Pañstwa jest 5 zak³adów w tym Zak³ady Azotowe „Pu-
³awy” SA, Anwil SA, Zak³ady Chemiczne „Police” SA, Zak³ady Azotowe Kêdzierzyn SA,
Zak³ady Azotowe Tarnów-Moœcice SA. Przy czym jedynie w Zak³adach Chemicznych
„Police” SA oraz Zak³adach Azotowych „Pu³awy” SA udzia³ Skarbu Pañstwa jest wiêk-
szoœciowy. Informuj¹c o tym nale¿y podkreœliæ, i¿ polityka cenowa spó³ki wchodzi w za-
kres czynnoœci zwyk³ego zarz¹du tj. nale¿y do kompetencji Zarz¹du danej spó³ki.

Krajowi producenci nawozów mineralnych równie¿ dostrzegaj¹ problem wysokich
cen nawozów mineralnych wynikaj¹cy z wysokich kosztów produkcji. W tej sytuacji
niektóre zak³ady usi³uj¹ uniezale¿niæ siê od dro¿ej¹cego gwa³townie importu gazu,
podejmuj¹c prace nad wybudowaniem instalacji do zgazyfikowania wêgla kamienne-
go. Dzia³ania takie podjê³y Zak³ady Azotowe w Pu³awach oraz Zak³ady Azotowe w Tar-
nowie.

Od ubieg³orocznej jesieni nast¹pi³o znaczne zmniejszenie zapotrzebowania (zaku-
pów) na nawozy mineralne, w konsekwencji producenci nawozów zmuszeni zostali do
weryfikacji cen. Przyk³adowo, poczynaj¹c od paŸdziernika br. warunki zakupów wszyst-
kich nawozów kompleksowych w Zak³adach Chemicznych w Policach znacznie siê ua-
trakcyjni³y.

Ponadto informujê, i¿ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chroni¹c interesy kra-
jowych u¿ytkowników nawozów mineralnych w stanowiskach przekazywanych Mini-
sterstwu Gospodarki, jako resortowi wiod¹cemu w zakresie postêpowañ ochronnych
popiera dzia³ania zmierzaj¹ce do zniesienia ce³ antydumpingowych na nawozy impor-
towane spoza Unii Europejskiej. Wyrazem takiego dzia³ania jest np. zniesienie w mar-
cu 2008 r. c³a antydumpingowego na import m.in. na polski rynek mocznika, który jest
wa¿nym nawozem jak i surowcem do produkcji innych nawozów.

W odniesieniu do poruszonej kwestii rynku œrodków ochrony roœlin nale¿y zauwa-
¿yæ, ¿e czynnikiem, który ma niew¹tpliwy wp³yw na ten rynek jest prawo, które regulu-
je zasady i kryteria dopuszczania ich do obrotu. Przepisy prawne stawiaj¹ szereg
ograniczeñ, aby zapewniæ, ¿e œrodki ochrony roœlin dostêpne na rynku s¹ bezpieczne
dla zdrowia cz³owieka, zwierz¹t oraz dla œrodowiska.
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W warunkach gospodarki rynkowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma bez-
poœredniego wp³ywu na ceny detaliczne œrodków produkcji rolnej, poniewa¿ zak³ady
produkcyjne okreœlaj¹ je we w³asnym zakresie, kieruj¹c siê ekonomicznym rachun-
kiem zysków i strat oraz aktualn¹ sytuacj¹ panuj¹c¹ na rynku. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿
w I pó³roczu 2009 r. odnotowano spadek dynamiki wzrostu cen œrodków ochrony roœ-
lin z 9,9% w 2008 r. do 6,6%. W porównaniu do grudnia 2008 r. wzros³y ceny wszyst-
kich grup œrodków ochrony roœlin, w tym œrodki grzybobójcze o 11,1%, owadobójcze
o 6,1% i chwastobójcze o 3,3%1.

Na podwy¿kê cen œrodków ochrony roœlin wp³ynê³y przede wszystkim ceny surow-
ców, ceny energii i ogólny wzrost kosztów produkcji. Natomiast obrót œrodkami ochro-
ny roœlin na terenie kraju prowadzony jest w ponad 6 tys. punktów sprzeda¿y, w tej
liczbie ponad 5% stanowi¹ hurtownie. Ocenia siê, ¿e aktualna sieæ sprzeda¿y zapewnia
w³aœciwy dostêp rolników do œrodków ochrony roœlin i jednoczeœnie zapewnia odpowied-
ni¹ konkurencjê na tym rynku. Nadzór nad prawid³owoœci¹ obrotu œrodkami ochrony
roœlin prowadzi Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzegaj¹c problemy w tym obszarze, w szcze-
gólnoœci wzrost cen, spotka³ siê w dniu 29 stycznia br. z producentami, dystrybutora-
mi œrodków ochrony roœlin i przedstawicielami zwi¹zków zawodowych celem
omówienia kwestii problemowych i podejmowanych dzia³añ resortu na rzecz poprawy
zaistnia³ej sytuacji (wprowadzono usprawnienia rejestracji œrodków ochrony roœlin).

Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e nowe rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wprowadzania do obrotu œrodków ochrony roœlin przewiduje u³atwienia dla
podmiotów wnioskuj¹cych o dopuszczenie œrodka ochrony roœlin do obrotu, poprzez
wprowadzenie procedury rejestracji strefowej oraz wzajemnego uznawania zezwoleñ
pomiêdzy pañstwami Unii Europejskiej (wnioskodawcy nie bêd¹ zobligowani do powie-
lania badañ lub procedur rejestracyjnych w poszczególnych pañstwach cz³onkow-
skich).

Powy¿sza regulacja zmniejszy obci¹¿enia administracyjno-finansowe zwi¹zane
z procedurami zatwierdzania i udzielania zezwoleñ dla œrodków ochrony roœlin, a co za
tym idzie bêdzie wywo³ywaæ korzystny wp³yw na ceny œrodków ochrony roœlin, w szcze-
gólnoœci preparatów generycznych.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w omawianym obszarze Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów przeciwdzia³a w ustalaniu bezpodstawnie wysokich cen œrodków pro-
dukcji oraz prowadzi nadzór w zakresie ochrony konkurencji, jak równie¿ kszta³tuje
politykê antymonopolow¹ oraz politykê ochrony konsumentów.

Rynek mleka
W zwi¹zku z faktem, i¿ rynek mleka i przetworów mlecznych objêty jest wspóln¹ or-

ganizacj¹ rynku mleka w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, wszelkie
dzia³ania jakie mog¹ zostaæ podjête na tym rynku nie mog¹ wykraczaæ poza zakres in-
terwencji rynkowej czy innych form wsparcia produkcji lub przetwórstwa mleka okreœ-
lonych w przepisach UE. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmowa³ i podejmuje
intensywne dzia³ania, aby w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zachowane i udoskona-
lone zosta³y mechanizmy interwencji rynkowej pozwalaj¹ce na szybkie reagowanie na
sytuacjê na rynku mleka i skuteczne przeciwdzia³anie spadkom cen mleka. Dziêki sta-
raniom resortu podejmowanym ju¿ w drugiej po³owie 2008 r., które uzyska³y poparcie
innych pañstw cz³onkowskich UE, Komisja Europejska przywróci³a z dniem 23 stycz-
nia br. refundacje eksportowe do wywozu przetworów mlecznych. Podjêto tak¿e decyzjê
o organizowaniu przetargów do okreœlenia poziomu refundacji wywozowych dwa razy
w miesi¹cu, a nie jak by³o wczeœniej, raz w miesi¹cu co powinno zwiêkszyæ skutecz-
noœæ reagowania na sytuacjê na rynku przetworów mlecznych. Reaguj¹c na trudn¹ sy-
tuacjê na rynku mleka i przetworów mlecznych, przy wsparciu Polski, Komisja od dnia
1 stycznia 2009 r. uruchomi³a równie¿ mechanizm dop³at do prywatnego przechowy-
wania mas³a oraz zapowiedzia³a przed³u¿enie rozpoczêtej w dniu 1 marca 2009 r. inter-
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wencji publicznej do mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku do koñca lutego 2010 r.
oraz umo¿liwienie Komisji podjêcie decyzji o kontynuowaniu interwencji publicznej
w ramach procedury przetargowej do koñca lutego 2011 r.

Realizowane obecnie mechanizmy interwencji rynkowej w postaci zakupów inter-
wencyjnych mas³a i odt³uszczonego mleka w proszku, refundacji wywozowych do prze-
tworów mlecznych oraz dop³aty do prywatnego przechowywania mas³a, pomimo i¿
przyczyni³y siê do ustabilizowania siê cen przetworów mlecznych na poziomie mini-
malnie przekraczaj¹cym poziom cen interwencyjnych, w ocenie resortu rolnictwa s¹
niewystarczaj¹ce w œwietle stale utrzymuj¹cego siê niskiego poziomu cen skupu mleka.

W zwi¹zku z powy¿szym resort podejmuje dodatkowe dzia³ania w celu zwrócenia
uwagi Komisji Europejskiej na potrzebê wprowadzenia dalszych œrodków zaradczych
dla sytuacji na rynku mleka. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyst¹pi³ do Komisarz
ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Mariann Fischer Boel, z propozycj¹
podjêcia przez KE dalszych dzia³añ maj¹cych kluczowe znaczenie dla uporz¹dkowania
i ustabilizowania sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych w tym m.in. przy-
wrócenie mechanizmów dop³at do odt³uszczonego mleka i odt³uszczonego mleka
w proszku na pasze oraz do odt³uszczonego mleka na kazeinê. Ponadto Polska zapro-
ponowa³a stworzenie prawnej mo¿liwoœci dokonywania na szczeblu krajowym konwer-
sji krajowej kwoty sprzeda¿y bezpoœredniej na krajow¹ kwotê dostaw i odwrotnie, co
stworzy³oby zainteresowanym pañstwom cz³onkowskim mo¿liwoœæ bardziej elastycz-
nego i efektywnego wykorzystywania otrzymanej krajowej kwoty mlecznej. W dniu
21 wrzeœnia 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisa³ wraz z Ministrem
¯ywnoœci, Rolnictwa i Rybo³ówstwa Francji wspólne oœwiadczenie wzywaj¹ce Komisjê
Europejsk¹ do podjêcia bezzw³ocznych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê sytuacji na
rynku mleka i przetworów mlecznych. W oœwiadczeniu wezwano Komisjê Europejsk¹
m.in. do bezzw³ocznego wzrostu cen interwencyjnych dla mas³a i odt³uszczonego mle-
ka w proszku oraz wzrostu refundacji wywozowych na przetwory mleczne, a tak¿e
przywrócenia dop³at do mleka od³uszczonego i odt³uszczonego mleka w proszku prze-
znaczanego na paszê. Oœwiadczenie zawiera równie¿ wnioski do Komisji Europejskiej
o podjêcie dzia³añ zapewniaj¹cych sprzeda¿ mas³a i OMP z magazynów interwencyj-
nych w okresie gdy ceny tych przetworów znacznie wzrosn¹, tak aby uchroniæ rynek
przed kolejnymi zak³óceniami oraz rozwa¿enie dostosowania istniej¹cych mechaniz-
mów rynkowych, tak aby zapewniæ ich wiêksz¹ elastycznoœæ i skutecznoœæ.

Ponadto na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na spotkaniu Ministrów
Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bu³garii i Rumunii w dniach 9–10 wrzeœnia
2009 r. przyjête zosta³o wspólne stanowisko kierowane do Komisji Europejskiej, w któ-
rym zwrócono uwagê na koniecznoœæ podjêcia nadzwyczajnych dzia³añ Komisji, oce-
niono jako spóŸnione i w konsekwencji ma³o skuteczne dotychczasowe dzia³ania na
rynku mleka, podkreœlono brak akceptacji dla dzia³añ i propozycji, które mog¹ pog³ê-
biæ ró¿nice w warunkach produkcji pomiêdzy UE-15, a nowymi cz³onkami. Ponadto
wezwano Komisjê do rozwi¹zania na poziomie Wspólnoty problemów wystêpuj¹cych
w ³añcuchu ¿ywnoœciowym dotycz¹cych zrównowa¿enia negocjacji pomiêdzy uczestni-
kami rynku.

Rynek owoców i warzyw
W bie¿¹cym sezonie mieliœmy do czynienia z trudn¹ sytuacj¹ na rynkach niektó-

rych owoców kierowanych do przetwórstwa. Przedsiêbiorstwa przetwarzaj¹ce owoce
oferowa³y bardzo niskie ceny za truskawki, wiœnie oraz aroniê. Bior¹c pod uwagê pro-
gnozowany, relatywnie wysoki poziom produkcji jab³ek w bie¿¹cym roku, tak¿e na ryn-
ku jab³ek kierowanych do przetwórstwa mog¹ wyst¹piæ niskie ceny.

Na rynku owoców i warzyw zarówno w tym roku jak i w latach poprzednich mieliœ-
my do czynienia ze wspólnymi i specyficznymi przyczynami wystêpowania sytuacji
kryzysowych. Do przyczyn wspólnych nale¿¹:

1. niedostosowanie skali produkcji ww. owoców do popytu zg³aszanego przez prze-
mys³ przetwórczy;

2. rozdrobniona struktura wielkoœci gospodarstw rolnych, w których produkowane
s¹ te owoce, co niekorzystnie wp³ywa na efektywnoœæ ekonomiczn¹ tych podmio-
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tów oraz ich pozycjê w negocjacjach z podmiotami reprezentuj¹cymi skonsolido-
wane przetwórstwo;

3. niewielki stopieñ zorganizowania takich gospodarstw w grupach i organizacjach
producentów owoców i warzyw;

4. brak integracji pionowej w handlu produktami ogrodniczymi (brak powi¹zañ kapi-
ta³owych pomiêdzy producentami i przetwórcami oraz brak kontraktacji w tych re-
lacjach);

5. rosn¹ce koszty si³y roboczej, zw³aszcza, gdy mamy do czynienia ze zbiorem rêcz-
nym owoców.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wyniku akcesji RP do UE w dn. 1 maja 2004 r. sektor owo-
ców i warzyw objêty zosta³ tzw. wspóln¹ organizacj¹ rynków rolnych (w tym m.in. ryn-
ku owoców i warzyw obejmuj¹cego wiœnie), okreœlon¹ stosownymi aktami prawnymi
Unii Europejskiej. Aktualnie podstaw¹ prawn¹ uregulowañ m.in. dla sektora owoców
i warzyw jest rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paŸdziernika 2007 r.
ustanawiaj¹ce wspóln¹ organizacjê rynków rolnych oraz przepisy szczegó³owe doty-
cz¹ce niektórych produktów rolnych. W przepisach tego rozporz¹dzenia Rada ustano-
wi³a szereg rozwi¹zañ, które mog¹ byæ stosowane w odniesieniu do poszczególnych
rynków rolnych we Wspólnocie.

Jednoczeœnie, zgodnie z art. 180 ww. rozporz¹dzenia, do produkcji oraz handlu
m.in. owocami i warzywami oraz ich przetworami, maj¹ zastosowanie przepisy art. 87,
88 oraz 89 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, dotycz¹ce pomocy przy-
znawanej przez pañstwa cz³onkowskie.

W myœl przepisu art. 87 ust. 1 pañstwo cz³onkowskie nie ma mo¿liwoœci ingerowa-
nia w poziom cen na rynkach rolnych, w sposób inny ni¿ zgodny z odpowiednimi prze-
pisami wspólnotowymi. Zatem tak¿e Polska, jako kraj cz³onkowski ma bardzo
ograniczone mo¿liwoœci w zakresie ustanowienia i stosowania, wykraczaj¹cych poza
wspólnotowe, indywidualnych rozwi¹zañ, maj¹cych na celu wsparcie rynkowe dla pro-
ducentów w wiêkszoœci sektorów rolnych (takich jak np. wielokrotnie postulowane ce-
ny minimalne, skup interwencyjny czy ochrona rynku przed zewnêtrznym importem).
W zwi¹zku z tym administracja nie dysponowa³a i nie dysponuje instrumentami, które
ogranicza³yby swobodê producentów w dokonywaniu nasadzeñ skutkuj¹cych wzrostem
potencja³u produkcji i w rezultacie poda¿y, ani instrumentami ograniczaj¹cymi sam¹
poda¿, która znajduje siê na rynku, co docelowo mog³oby skutkowaæ wzrostem cen.

Niemniej jednak pañstwa cz³onkowskie mog¹ w jak najszerszym zakresie wdra¿aæ
i wykorzystywaæ uregulowania przewidziane ww. wspóln¹ organizacj¹ rynków rolnych
okreœlon¹ rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 1234/2007. Podobnie Polska, która wdro¿y-
³a wszystkie (tak¿e fakultatywne) uregulowania przewidziane dla sektora owoców i wa-
rzyw w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych.

Wy¿ej wymienione uregulowania wspólnotowe polegaj¹ w szczególnoœci na wspie-
raniu dzia³añ maj¹cych na celu koncentracjê poda¿y po stronie producentów owoców
i warzyw, a w konsekwencji wzmacnianiu pozycji rynkowej tych producentów. Bior¹c
pod uwagê fakt, ¿e g³ównym problemem, jaki dotyczy ca³ego sektora produkcji owoców
i warzyw, jest rozdrobniona struktura produkcji rolnej, zdaniem resortu rozwi¹zania,
jakie aktualnie funkcjonuj¹ w ramach uregulowañ wspólnotowych, powinny zapobie-
gaæ wystêpowaniu sytuacji kryzysowych, a w d³ugiej perspektywie skutecznie przyczy-
ni¹ siê do ich wyeliminowania.

Zwa¿ywszy, ¿e rozdrobniona struktura na rynku owoców i warzyw skutkuje niedo-
stosowaniem skali produkcji do popytu, MRiRW podjê³o dzia³ania na rzecz koncentra-
cji poda¿y na poziomie producentów. Dzia³ania podejmowane przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi maj¹ na celu umo¿liwienie jak najszerszego wsparcia dla pod-
miotów reprezentuj¹cych interesy producentów, które uzyska³y status grup lub orga-
nizacji producentów owoców i warzyw. Podmioty te dziêki prowadzonym badaniom
rynkowym dysponuj¹ o wiele szerszym dostêpem do informacji nt. rynku ni¿ indywi-
dualne gospodarstwa rolne. Jednostki takie mog¹ zatem efektywnie wp³ywaæ na pla-
nowan¹ przez swoich cz³onków produkcjê, tak, aby dostosowaæ j¹ do popytu, zarówno
pod wzglêdem iloœci jak i jakoœci. Jednoczeœnie koncentruj¹c du¿¹ poda¿ staj¹ siê
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atrakcyjnymi partnerami dla zak³adów przetwórczych koncentruj¹cych du¿y popyt.
W takich relacjach grupy i organizacje maj¹ realny wp³yw na poziom cen, które uzys-
kuj¹ za dostarczane do przetwórstwa produkty. Podmioty te posiadaj¹c osobowoœæ
prawn¹ mog¹ byæ stron¹ w kontraktach zawieranych bezpoœrednio z zak³adami prze-
twórczymi.

Rolnicy, którzy planuj¹ w d³ugiej perspektywie zajmowaæ siê towarow¹ produkcj¹
owoców i warzyw, zdaj¹c sobie sprawê ze s³abej pozycji rynkowej pojedynczych gospo-
darstw, dostrzegaj¹ zalety zrzeszania siê w tego rodzaju podmiotach. Dziœ na rynku
owoców i warzyw funkcjonuje 137 grup producentów owoców i warzyw oraz 13 organi-
zacji producentów.

W celu stymulowania procesu powstawania grup i organizacji producentów owo-
ców i warzyw, przepisy wspólnotowe przewiduj¹ poni¿ej opisane formy wsparcia.

Wsparcie dla wstêpnie uznanych grup producentów owoców i warzyw
S¹ dwa rodzaje pomocy dostêpne dla grup producentów:
– wsparcie na za³o¿enie i funkcjonowanie grupy producentów, które wynosi odpo-

wiednio: 10%, 10%, 8%, 6%, 4% rocznej wartoœci produkcji sprzedanej przez gru-
pê, w kolejnych latach realizacji planu dochodzenia do uznania z zachowaniem li-
mitu 100 000 EUR rocznie (stawka tego wsparcia jest redukowana o 50%, dla
wsparcia kalkulowanego od wartoœci produkcji sprzedanej, o któr¹ przekroczono
równowartoœæ 1 000 000 EUR);

– wsparcie na pokrycie czêœci kwalifikowanych kosztów inwestycji (od 55 do 75%) re-
alizowanych w ramach planów dochodzenia do uznania. W Polsce wsparcie to
okreœlono na najwy¿szym dopuszczalnym prawodawstwem wspólnotowym pozio-
mie tj. 75%.

Zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi inwestycje realizowane z udzia³em
tego wsparcia to m.in. budynki i budowle oraz maszyny i urz¹dzenia s³u¿¹ce do maga-
zynowania, sortowania, mycia, przygotowania do sprzeda¿y (np. pakowania), a tak¿e
transportu owoców i warzyw.

Po zakoñczeniu realizacji planu dochodzenia do uznania grupa producentów musi
przekszta³ciæ siê w organizacjê producentów. W przeciwnym wypadku wi¹¿e siê to
z koniecznoœci¹ zwrotu 100% uzyskanego przez grupê wsparcia.

Wsparcie dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw
Organizacje producentów maj¹ zgodnie z za³o¿eniami wspólnej organizacji rynku

owoców i warzyw staæ siê docelowo podstawowym filarem funkcjonowania rynku owo-
ców i warzyw. Podmioty te zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami wspólnotowy-
mi, musz¹ zapewniaæ realizacjê szeregu celów na rzecz swoich cz³onków, m.in. dzia³aæ
w ich imieniu i na ich rzecz, zw³aszcza z punktu widzenia ich ekonomicznego interesu.
Ponadto podmioty te musz¹ zapewniaæ swoim cz³onkom œrodki techniczne niezbêdne
do zbioru, magazynowania, pakowania oraz sprzeda¿y ich produktów, a tak¿e wspar-
cie techniczne w zakresie proœrodowiskowych praktyk uprawy.

Pomoc przyznawana tym podmiotom, jeœli realizuj¹ one program operacyjny, mo¿e
wynosiæ 4,1% wartoœci produkcji sprzedanej przez dan¹ organizacjê producentów. Pu-
³ap ten mo¿e zostaæ zwiêkszony do 4,6%, jeœli organizacja realizuje œrodki zarz¹dzania
kryzysowego.

Wsparcie to jest ograniczone do:
– 60% za³o¿onego przez organizacje funduszu operacyjnego;
– 50% faktycznie poniesionych w ramach programu operacyjnego kosztów.
Do dnia 16 wrzeœnia 2009 r. z pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego

z tytu³u realizacji programu operacyjnego skorzysta³y 4 uznane organizacje producen-
tów, dla których przyznano pomoc finansow¹ w wysokoœci 4 820,6 tys. z³.

W tym samym czasie 102 grupy producentów otrzyma³y pomoc finansow¹. Ogó³em
wyp³acono 345 365 170,74 z³, w tym na pomoc finansow¹ na koszty administracyjne
39 269 809,02 z³ i na pomoc finansow¹ na pokrycie czêœci kwalifikowanych kosztów
inwestycji 306 095 361,72 z³.

Jedn¹ z kategorii determinuj¹cych cenê jest popyt. Pomimo faktu, i¿ znaczna czêœæ
wyprodukowanych w Polsce owoców i warzyw œwie¿ych oraz ich przetworów jest kiero-
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wana na eksport, skala popytu na produkowane w Polsce owoce i warzywa jest w du-
¿ym stopniu uzale¿niona od konsumpcji na rynku krajowym. W Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano szereg rozwi¹zañ, które docelowo maj¹ pomóc
m.in. sektorowi owoców i warzyw w realizacji dzia³añ o charakterze promuj¹cym spo-
¿ycie tych produktów, a w rezultacie zwiêkszenie na nie popytu. Jednym z nich jest
rozwi¹zanie maj¹ce na celu podniesienie œwiadomoœci konsumentów o polskich pro-
duktach rolno-spo¿ywczych, które uregulowano ustaw¹ z dnia 22 maja 2009 r. o fun-
duszach promocji produktów rolno-spo¿ywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), która wesz³a
w ¿ycie w dniu 1 lipca 2009 r. Na podstawie tej ustawy zosta³ utworzony m.in. Fundusz
Promocji Owoców i Warzyw. Ze œrodków zgromadzonych na Funduszu Promocji Owo-
ców i Warzyw mo¿liwe jest finansowanie okreœlonych dzia³añ maj¹cych na celu m.in.
promocjê spo¿ycia poszczególnych produktów. Ustawa zakreœla jedynie pole dzia³añ,
natomiast ustalenie konkretnych zadañ realizowanych ze œrodków funduszy promocji
nale¿eæ bêdzie do tzw. komisji zarz¹dzaj¹cych. W sk³ad komisji powo³anej do zarz¹dza-
nia ww. funduszem wchodzili bêd¹ przedstawiciele poszczególnych bran¿ (po 4 przed-
stawicieli producentów i przetwórców oraz 1 przedstawiciel izb rolniczych). Komisja,
o której mowa okreœlaæ bêdzie zadania mieszcz¹ce siê w zakresie celów i dzia³añ okreœ-
lonych w ustawie.

Ponadto w ramach reformy uregulowañ rynku owoców i warzyw, która mia³a miej-
sce w latach 2006–2007, na wniosek Polski wprowadzono wsparcie dla wybranych ga-
tunków owoców miêkkich. Zgodnie z przepisami art. 98 rozporz¹dzenia Rady (WE)
nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiaj¹cego wspólne zasady dla systemów
wsparcia bezpoœredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawia-
j¹cego okreœlone systemy wsparcia dla rolników, zmieniaj¹cego rozporz¹dzenia (WE)
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylaj¹cego rozporz¹dzenie
(WE) nr 1782/2003, do 31 grudnia 2011 r. przyznawana jest przejœciowa pomoc obsza-
rowa producentom truskawek oraz malin, które dostarczane s¹ do przetworzenia. Jest
ona przyznawana jedynie w odniesieniu do obszarów, których produkcja objêta jest
umow¹ z zatwierdzonymi skupuj¹cymi i przetwórcami owoców miêkkich (zgodnie z li-
st¹ og³oszon¹ w Dz. U. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r., Nr 3
poz. 43). Rolnicy mog¹ otrzymywaæ maksymalnie 400 EUR do 1 hektara uprawy malin
i truskawek z czego 230 EUR pochodzi z bud¿etu UE, natomiast 170 EUR z bud¿etu kra-
jowego. P³atnoœæ mo¿e byæ wyp³acana jedynie w odniesieniu do maksymalnych krajowych
powierzchni gwarantowanych, które dla Polski ustanowiono w wysokoœci 48 000 ha.

W 2008 r. koperta finansowa wynosi³a 65 216,64 tys. PLN. Wykorzystana po-
wierzchnia referencyjna to 31 050,59 ha, co stanowi ok. 70% krajowej powierzchni
gwarantowanej. Z tytu³u dop³at do owoców miêkkich producentom wyp³acono 42 187 820 PLN.
W roku bie¿¹cym powierzchnia zadeklarowana wynios³a 39 583,57 ha.

Kolejnym rozwi¹zaniem wdro¿onym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
jest realizacja programu „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2009/2010. Program
ustanowiony na podstawie przepisów wspólnotowych ma na celu wykreowanie wœród
dzieci zdrowych nawyków ¿ywieniowych polegaj¹cych na wzbogaceniu ich diety o owo-
ce i warzywa. Aktualnie w Polsce œredni poziom spo¿ycia owoców i warzyw œwie¿ych
w przeliczeniu na jednego mieszkañca nale¿y do najni¿szych w UE, co oznacza, ¿e jest
du¿y potencja³ do zwiêkszenia popytu na te produkty. Program jest adresowany do
dzieci w klasach 1–3 szkó³ podstawowych. Dzieciom udostêpniane bêd¹ bezp³atnie: ja-
b³ka, gruszki, truskawki, marchew, ogórki, papryka oraz soki owocowe i warzywne.
Program zosta³ przygotowany na rok szkolny 2009/2010, ale zak³ada siê, ¿e bêdzie on
kontynuowany tak¿e w kolejnych latach. Bud¿et Programu dla Polski okreœlono
w kwocie 12 297 064 EUR rocznie (w tym z bud¿etu UE: 9 222 798 EUR, a krajowego:
3 074 266 EUR). Wielkoœæ grupy docelowej wynosi 1 076 881 dzieci (uczniowie szkó³
podstawowych w klasach 1–3). Okreœlono tak¿e produkty kwalifikuj¹ce siê do dystry-
bucji, s¹ to: jab³ka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewka, papryka s³odka, ogórki,
soki owocowe, soki warzywne oraz soki owocowo-warzywne.

Odnosz¹c siê do poruszonej przez Pana pos³a kwestii d³ugoterminowej rz¹dowej
polityki rolnej dotycz¹cej rynków rolnych uprzejmie przypominam, ¿e pocz¹wszy od
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1 maja 2004 r. wszystkie wynikaj¹ce ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) mechanizmy
rynkowe s¹ uruchamiane przez Komisjê Europejsk¹ na mocy przepisów wspólnoto-
wych, zatem poszczególne pañstwa UE, w tym Polska, nie maj¹ mo¿liwoœci samodziel-
nego wprowadzania innego rodzaju wsparcia dla rynków rolnych.

Jednoczeœnie chcia³bym podkreœliæ, ¿e w dniu 12 czerwca 2009 r. Rada Ministrów
zatwierdzi³a stanowisko Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przysz³oœci Wspól-
nej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 r. Bior¹c pod uwagê otwieranie siê rynku
wspólnotowego na konkurencjê zewnêtrzn¹ i rosn¹c¹ niestabilnoœæ miêdzynarodo-
wych rynków rolnych zdaniem Rz¹du RP niezasadne by³oby dalsze ograniczanie inter-
wencji rynkowej w prawodawstwie wspólnotowym. Mechanizmy interwencji powinny
tak¿e w przysz³oœci stabilizowaæ rynkowe warunki produkcji, wspó³decyduj¹c w ten
sposób o bezpieczeñstwie ¿ywnoœciowym UE.

Polska opowiada siê za zachowaniem dotychczasowych skutecznych instrumen-
tów interwencji rynkowej – nie s¹ ju¿ one podstawowym sposobem wsparcia dochodów
rolniczych, jednak skutecznie zapewniaj¹ „siatkê bezpieczeñstwa” uruchamian¹
w pe³ni w sytuacjach szczególnych (du¿y spadek cen, wzrost wahañ cen). Zachowanie
mo¿liwoœci skutecznej interwencji jest istotne w sektorach o szczególnej roli dla œrodo-
wiska i regionów. Efektywne instrumenty stabilizacji rynku s¹ szczególnie wa¿ne dla
wiêkszoœci œrednich i mniejszych gospodarstw, które maj¹ ograniczone mo¿liwoœæ fi-
nansowe radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Oczywiœcie nie mo¿na zapominaæ,
i¿ pomimo wdra¿ania instrumentów WPR mo¿e dochodziæ do pewnych wahañ na ryn-
kach rolnych w Polsce na skutek zmieniaj¹cej siê sytuacji na rynkach œwiatowych.

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Owczarka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Art. 30a i 30b znowelizowanej Karty Nauczyciela na³o¿y³y na samorz¹dy

obowi¹zek przeprowadzenia do dnia 31 grudnia w ka¿dym roku kalendarzowym
analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
w odniesieniu do wysokoœci œrednich wynagrodzeñ, o których mowa w art. 30
ust. 3, oraz œredniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. W przypadku nieosi¹gniêcia w danym roku œrednich wy-
nagrodzeñ, o których mowa w art. 30 ust. 3, samorz¹d musi ustaliæ kwotê ró¿nicy
miêdzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli
w tym roku a iloczynem œredniorocznej liczby nauczycieli oraz œrednich wynagro-
dzeñ nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3. Nastêpnie kwota ró¿nicy ma
byæ podzielona i wyp³acona do koñca danego roku w formie dodatku uzupe³nia-
j¹cego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Samorz¹dy maj¹ obowi¹zek osi¹gania œrednich wynagrodzeñ nauczy-
cieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego od 2001 r. Jednak
dopiero nowe przepisy Karty Nauczyciela, które obowi¹zuj¹ od stycznia bie-
¿¹cego roku, nak³adaj¹ na samorz¹dy obowi¹zek udokumentowania, ¿e te
œrednie osi¹gaj¹. Jest pewna obawa, ¿e œrednia wyliczana przez samorz¹d
mo¿e zostaæ zakwestionowana przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹, ponie-
wa¿ samorz¹dy bêd¹ stosowaæ ró¿ne interpretacje wyliczeñ. Do chwili obec-
nej Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wyda³o ¿adnego rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego ujednolicony sposób liczenia œrednich wynagrodzeñ.

Abstrahuj¹c od treœci nowelizowanej Karty Nauczycieli, która pog³êbia
antymotywacyjny charakter p³ac nauczycielskich, niemo¿liwe jest dokonanie
analizy p³ac do 31 grudnia.

W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o jak najszybsze podjêcie dzia³añ ma-
j¹cych na celu przesuniêcie terminu tej analizy i wyp³aty dodatku do 31 marca.

Z powa¿aniem
Andrzej Owczarek

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora RP Pana Andrzeja Owczarka nr BPS/DSK-

-043-2052/09 w sprawie art. 30a ust. 3 i 4 ustawy – Karta Nauczyciela, uprzejmie pro-
szê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 1,
poz. 1) wprowadzaj¹ca przepisy zawarte w art. 30a nie wprowadzi³a nowych rozstrzyg-
niêæ systemowych. Przepisy nak³adaj¹ce na samorz¹d terytorialny obowi¹zek ustala-
nia w regulaminach p³acowych stawek dodatków w taki sposób, aby osi¹gn¹æ co
najmniej wysokoœci œrednich wynagrodzeñ ogó³em, o których mowa w art. 30 ust. 3 zo-
sta³y wprowadzone ju¿ w 2000 r. w art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta
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Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.). Art. 30a w brzmieniu nada-
nym mu ustaw¹ nowelizuj¹c¹ wprowadzi³ jedynie mechanizm kontrolny, który ma za
zadanie wspomóc jednostki samorz¹du terytorialnego w monitorowaniu realizacji obo-
wi¹zku na³o¿onego przez art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela.

W zwi¹zku z powy¿szym wszelkie kwestie wynikaj¹ce z obowi¹zku uzyskiwania
przez samorz¹dy okreœlonego ustaw¹ œredniego wynagrodzenia nauczycieli powinny
byæ ju¿ przeanalizowane i rozstrzygniête przez JST w ci¹gu 9 lat obowi¹zywania przepi-
su. Tym niemniej, odpowiadaj¹c na zg³aszane Ministrowi Edukacji Narodowej w¹tpli-
woœci dotycz¹ce rozumienia przepisów art. 30a, na stronie internetowej MEN
zamieszczono, wypracowane wspólnie z Krajow¹ Rad¹ Regionalnych Izb Obrachunko-
wych, nastêpuj¹ce materia³y:

– Opis sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy – Karta Nauczyciela,
– propozycja formularza sprawozdania z wykonania art. 30a ustawy, do ewentual-

nego wykorzystania przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e w dniu 29 paŸdziernika 2009 r. Szef Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów zwróci³ siê do Ministra Edukacji Narodowej z proœb¹ o przygo-
towanie i przed³o¿enie, w trybie przewidzianym przez Regulamin Pracy Rady Mini-
strów, uzgodnionej propozycji stanowiska Rz¹du wobec komisyjnego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk nr 2436).

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk nr 2436)
przewiduje nowelizacjê art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie:

– zmiany terminu, w którym organ prowadz¹cy szko³ê bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du
terytorialnego przeprowadza analizê poniesionych w poprzednim roku kalenda-
rzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokoœci
œrednich wynagrodzeñ, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczycie-
la, oraz œredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego;

– zmiany terminu, w którym miêdzy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowa-
dzonych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego dzielona jest i wyp³acana kwo-
ta ró¿nicy miêdzy wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczy-
cieli w tym roku a iloczynem œredniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego oraz œrednich wynagrodzeñ nauczycieli, o których
mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych dla danego roku;

– zmiany terminu, w którym organ prowadz¹cy szko³ê bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du
terytorialnego sporz¹dza sprawozdanie z wysokoœci œrednich wynagrodzeñ nauczy-
cieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez tê jednostkê samorz¹du terytorialnego, z uwzglêdnieniem wy-
sokoœci kwoty ró¿nicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela;

– wprowadzenia zasady, ¿e kwota ró¿nicy, o której mowa w art. 30a ust. 3, nie jest
uwzglêdniana jako sk³adnik wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesie-
niu do wysokoœci œrednich wynagrodzeñ, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz
œredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego;

– okreœlenia dla Ministra Edukacji Narodowej upowa¿nienia ustawowego do wyda-
nia rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego sposób wyliczania œrednich wynagrodzeñ nau-
czycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sposób ustalania
œredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli, sposób ustalania kwoty ró¿ni-
cy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela i sposób podzia³u
jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego.

W chwili obecnej trwaj¹ uzgodnienia wewnêtrzne projektu stanowiska.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. 93



Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W zwi¹zku z projektem Rady Ministrów, zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie
w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych, uprzejmie proszê
o w³¹czenie do sieci dróg ekspresowych drogi S16 o przebiegu Dolna Grupa –
Grudzi¹dz – I³awa – Ostróda – Olsztyn – Mr¹gowo – E³k – Augustów – Ogrodni-
ki – Granica Pañstwa i uwzglêdnienie jej jako strategicznej drogi krajowej na
terenie województw wschodnich.

Swoj¹ proœbê argumentujê w nastêpuj¹cy sposób.
Celem g³ównym strategii rozwoju województwa jest spójnoœæ ekonomicz-

na, spo³eczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy.
Spójnoœæ przestrzenn¹ mo¿na osi¹gn¹æ tylko i wy³¹cznie poprzez w³¹cze-

nie województwa do ogólnej sieci infrastruktury transportowej w Polsce oraz
do transeuropejskiej sieci korytarzy transportowych. Fundamentaln¹ rolê
w osi¹gniêciu za³o¿onego celu spe³ni droga ekspresowa S16, która usprawni
ruch tranzytowy pomiêdzy autostrad¹ A1 i drog¹ ekspresow¹ Via Baltica. Jest
szansa na jednolitoœæ transportow¹ Polski pó³nocnej (województwa pomor-
skie, zachodniopomorskie i warmiñsko-mazurskie). Droga ekspresowa S16 po-
³¹czy równole¿nikowo wi¹zkê dróg obecnej sieci TEN-T i utworzy dogodne
po³¹czenie Niemiec z krajami ba³tyckimi. W globalnej gospodarce obecnoœæ re-
gionów w ró¿nego rodzaju sieciach jest bardzo wa¿nym czynnikiem ich rozwo-
ju, kreuje przyspieszony rozwój spo³eczno-gospodarczy, szczególnie wzd³u¿
korytarzy transportowych.

Droga ekspresowa S16 na ca³ym odcinku w województwie warmiñsko-
-mazurskim przebiegaæ bêdzie przez tereny o du¿ej atrakcyjnoœci turystycz-
nej. Po³¹czy najwa¿niejsze centra turystyczne na Warmii i Mazurach, w³¹czy
je w krajowy i miêdzynarodowy system komunikacyjny. Budowa tej drogi
w standardzie drogi ekspresowej, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo podró¿o-
wania i szerok¹ dostêpnoœæ regionu dla turystów, jest koniecznoœci¹. Spowo-
duje ona pozytywny wp³yw na rynek pracy. W tym miejscu warto
wspomnieæ, i¿ województwo warmiñsko-mazurskie charakteryzuje siê naj-
wiêkszym bezrobociem w Polsce. Nast¹pi te¿ aktywizacja terenów objêtych
bezpoœrednim i poœrednim jej oddzia³ywaniem.

Perspektywa osi¹gniêcia parametrów drogi ekspresowej by³a tak¿e pod-
staw¹ projektowania wspó³pracy transgranicznej oraz kreowania oœrodków
napêdowych wzrostu gospodarczego poprzez wdra¿anie szeregu projektów
wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej.

Bior¹c pod uwagê te argumenty, uprzejmie proszê Pana Ministra o przy-
chylne potraktowanie mojego wniosku.

Z szacunkiem
S³awomir Sadowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 24 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora S³awomira Sadowskiego z dnia

22 paŸdziernika 2009 r., w sprawie w³¹czenia do sieci dróg ekspresowych drogi krajo-
wej nr 16 na odcinku Dolna Grupa – Grudzi¹dz – I³awa – Ostróda – Olsztyn – Mr¹gowo
– E³k – Augustów – Ogrodniki – granica pañstwa, i¿ Ministerstwo Infrastruktury do-
strzega potrzebê podkreœlenia strategicznej roli drogi krajowej nr 16 na terenie woje-
wództw wschodnich. Dlatego te¿ Resort Infrastruktury uwzglêdni³ odcinek drogi
krajowej nr 16 Grudzi¹dz – Ostróda – Olsztyn – E³k w ramach propozycji modyfikacji
rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Podkreœlenia wymaga fakt, i¿
propozycji dotycz¹cych w³¹czenia innych dróg krajowych do Transeuropejskiej Sieci
Transportowej zg³oszonych by³o wiele, z których Resort Infrastruktury wybra³ kilka
najwa¿niejszych, w tym drogê krajow¹ nr 16. Ostateczne zmiany ca³ej sieci autostrad
i dróg ekspresowych w Polsce s¹ uzale¿nione od decyzji Komisji Europejskiej w spra-
wie ewentualnej rewizji sieci TEN-T.

Ponadto informujê, i¿ w trakcie prac nad rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
20 paŸdziernika 2009 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie sieci autostrad i dróg
ekspresowych (Dz. U. Nr 187, poz. 1446) by³y zg³aszane propozycje rozszerzenia jego
zakresu o drogê S16. Jednak¿e propozycje te nie zosta³y uwzglêdnione ze wzglêdu na
œciœle okreœlony zakres nowelizacji przedmiotowego rozporz¹dzenia obejmuj¹cy jedy-
nie realizacjê wniosków wynikaj¹cych ze „Strategii rozwoju I Pan-Europejskiego Koryta-
rza Transportowego Via Baltica. Czêœæ I: korytarz drogowy”. Ponadto zmiany w zakresie
innych dróg ekspresowych wymaga³yby powa¿nych i d³ugotrwa³ych analiz, w szczegól-
noœci zwi¹zanych z ponownym wykonaniem strategicznej oceny oddzia³ywania na œro-
dowisko, co by³o aktualnie nieuzasadnione ze wzglêdu na wysokie koszty oraz
koniecznoœæ jak najpilniejszego wydania przedmiotowego projektu rozporz¹dzenia
(m.in. w zwi¹zku z wezwaniem do usuniêcia naruszenia wystosowanym przez Komisjê
Europejsk¹ w zwi¹zku z realizacj¹ przedsiêwziêæ polegaj¹cych na rozbudowie drogi
krajowej nr 8 na odcinku Bia³ystok – Katrynka oraz Katrynka – Przewalanka, budowie
obwodnicy Sztabina w ci¹gu drogi krajowej nr 8 oraz budowie obwodnicy Wasilkowa
w ci¹gu drogi ekspresowej S19).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Rok temu Sejm znowelizowa³ ustawê o ochronie zdrowia psychicznego.

Nowela zawiera delegacjê dla Rady Ministrów do wydania rozporz¹dzenia
o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Sytuacja osób wy-
magaj¹cych wsparcia z powodu zaburzeñ psychicznych dalece odbiega od
standardów europejskich, nasila siê te¿ presja œrodowiska profesjonalistów
i organizacji pozarz¹dowych œwiadomych i zaanga¿owanych sektorowo.

Pani minister zdrowia w I kwartale bie¿¹cego roku na spotkaniu u przewod-
nicz¹cego klubu parlamentarnego z wiceprzewodnicz¹c¹ sejmowej Komisji
Zdrowia i ni¿ej podpisanym, omawiaj¹c plany legislacyjne, zapowiada³a wyda-
nie rozporz¹dzenia do koñca II kwarta³u. Niestety, termin ten nie zosta³ dotrzy-
many.

Przygotowany projekt Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego zawiera zapisy pozwalaj¹ce na ewolucyjn¹ zmianê form opieki, dosto-
sowuj¹c j¹ do standardów europejskich. Jego przyjêcie umo¿liwi³oby
podjêcie stosownych dzia³añ na wszystkich szczeblach administracji samo-
rz¹dowej.

Zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o informacjê, kiedy zostanie wy-
dane rozporz¹dzenie Rady Ministrów o Narodowym Programie Ochrony Zdro-
wia Psychicznego.

W³adys³aw Sidorowicz

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2009.11.24

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pytanie zawarte w oœwiadczeniu senatora W³adys³awa Sidorowi-

cza w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego skierowanego do
Prezesa Rady Ministrów pismem Pana Marsza³ka BPS/DSK-043-2054/09 z dnia
28 paŸdziernika br. przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Podzielam przekonanie Pana Senatora o sytuacji zdrowotnej oraz o niedostatkach
opieki zdrowotnej i socjalnej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Za³o¿enia Na-
rodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uwzglêdniaj¹ ten stan, a tak¿e po-
trzebê zorganizowania nowoczesnego systemu promocji zdrowia psychicznego
i profilaktyki zaburzeñ psychicznych, a tak¿e zapewnienia osobom chorym wielostron-
nej, zintegrowanej i dostêpnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy w ich œrodowis-
ku spo³ecznym. Zrealizowanie tych za³o¿eñ w istniej¹cych warunkach organizacyj-
nych, przy obecnym stanie zasobów, jest niemo¿liwe. Dlatego w projekcie Programu
uwzglêdniono po¿¹dany stan bazy i liczebnoœæ kadr w poszczególnych grupach zawo-
dowych, niezbêdne dla zrealizowania okreœlonych w Programie zadañ. Zadania o cha-
rakterze organizacyjnym, edukacyjnym, a tak¿e inwestycyjnym obci¹¿aj¹ wiele
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podmiotów, których zaanga¿owanie finansowe i wspó³dzia³anie jest podstawowym wa-
runkiem realizacji Programu. W kolejnym etapie uzgodnieñ projektu, a zw³aszcza za-
kresu zadañ i wielkoœci potrzebnych nak³adów finansowych we wrzeœniu br. uzyskano
znaczy postêp usuwaj¹c wiêkszoœæ zastrze¿eñ i rozbie¿noœci. Niestety, na optymaliza-
cji projektu Programu ci¹¿y trudna sytuacja bud¿etu, a tak¿e ostro¿noœæ podmiotów
w ocenie mo¿liwoœci wydatkowania œrodków finansowych na zadania Programu w naj-
bli¿szych latach. Skutkuje to m.in. ograniczaniem zakresu i elastycznym podejœciem
do terminów realizacji.

Maj¹c jednak na wzglêdzie powszechne przekonanie o spo³ecznej potrzebie zorga-
nizowania systemu kompleksowej ochrony zdrowia psychicznego i celowoœci propono-
wanych rozwi¹zañ, a tak¿e obecny stan zaawansowania prac nad projektem mo¿na
s¹dziæ, ¿e bêd¹ one zakoñczone z powodzeniem na prze³omie 2009 i 2010 roku.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W roku 2008 Komisja Europejska przedstawi³a zestaw dokumentów
okreœlanych jako pakiet energetyczno-klimatyczny, który w swoim za³o¿eniu
mówi o:

– 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– 20-procentowym zwiêkszeniu efektywnoœci energetycznej,
– 20-procentowym wykorzystaniu energii ze Ÿróde³ odnawialnych,
– zwiêkszeniu udzia³u biopaliw co najmniej do 10%.
W grudniu 2008 r. osi¹gniêto porozumienie pomiêdzy Parlamentem Euro-

pejskim a Rad¹ UE. Powy¿sze za³o¿enia zosta³y przyjête w formie dokumen-
tów, w których podstawowe elementy przyjêtej legislacji odnosz¹ siê g³ównie
do emisji gazów cieplarnianych. Dokumenty te to:

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2009/29/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 2003/87/WE w celu usprawnie-
nia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych,

– decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2009/406/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysi³ków podjêtych przez pañstwa cz³onkow-
skie, zmierzaj¹cych do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu rea-
lizacji do roku 2020 zobowi¹zañ Wspólnoty dotycz¹cych redukcji emisji
gazów cieplarnianych (sektor emisji poza EU-ETS).

Wspomniane dokumenty wykonawcze sprawiaj¹, ¿e skutki gospodarcze
wdra¿ania decyzji Parlamentu i dyrektywy bêd¹ bardzo uci¹¿liwe. Obecnie
na forum biznesowym trwa aktywna dyskusja miêdzy przedsiêbiorcami na
temat ewentualnych braków uprawnieñ po roku 2013. Wiadome jest, ¿e
uprawnienia bêdzie mo¿na nabyæ na aukcjach, rynku wtórnym, zakupiæ jedno-
stki z mechanizmów elastycznych. Pojawia siê równie¿ opinia, ¿e bêdzie mo¿-
na wykorzystaæ po roku 2013 zaoszczêdzone uprawnienia nabyte w latach
2008–2012. Dlatego polscy przedsiêbiorcy dopatruj¹ siê szans na zwiêksze-
nie uprawnieñ po roku 2013 z „oszczêdnoœci” z okresu 2008–2012, które bê-
dzie mo¿na „bankowaæ”, czyli przenieœæ z obecnego okresu na przysz³y.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastê-
puj¹ce pytania.

1. Czy po roku 2013 krajowi przedsiêbiorcy bêd¹ mogli przenieœæ zaosz-
czêdzone uprawnienia z okresu 2008–2012 i wykorzystaæ je w swoich rozli-
czeniach z KASHUE?

2. Czy Ministerstwo Œrodowiska mo¿e wydaæ konkretn¹ interpretacjê
obecnych przepisów, aby uspokoiæ nastroje w firmach, których dotyczy han-
del CO2?

3. Czy Komisja Europejska zajê³a w tej sprawie konkretne stanowisko?
4. Kiedy bêdzie znany ostateczny sposób rozdzia³u uprawnieñ po ro-

ku 2013?
5. Czy znane ju¿ s¹ sektory, które zostan¹ wy³¹czone z handlu uprawnie-

niami?

Wojciech Skurkiewicz

98 42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r.



OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 30.11.2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., znak: BPS/DSK-043-
-2055/09, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza
podczas 42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 r., poni¿ej przedsta-
wiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

1. Przenoszenie uprawnieñ do emisji z II (2008-2012) na III (2013–2020) okres roz-
liczeniowy.

Zapisy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 paŸdzier-
nika 2003 r. ustanawiaj¹cej system handlu przydzia³ami do emisji gazów cieplarnianych
we Wspólnocie oraz zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 96/61/WE, zmienionej nastêpnie dy-
rektyw¹ 2009/29/WE mówi¹, i¿ zasada przenoszenia uprawnieñ pomiêdzy okresami roz-
liczeniowymi jest obligatoryjna (art. 13 ust. 2 akapit 2). Zamiana uprawnieñ do emisji
z II fazy na uprawnienia do emisji wa¿ne w III fazie dzia³ania systemu jest zachowana.

W zwi¹zku z faktem, i¿ Komisja Europejska nie przedstawi³a jeszcze wytycznych
dotycz¹cych bankowania uprawnieñ pomiêdzy okresami rozliczeniowymi niemo¿liwe
jest w chwili obecnej przedstawienie wi¹¿¹cej interpretacji przepisów dotycz¹cych
ww. zagadnienia.

2. Sposób rozdzia³u uprawnieñ po roku 2012.
W chwili obecnej na forum UE tocz¹ siê prace nad przygotowaniem aktów wykonaw-

czych przewidzianych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniaj¹cej dyrektywê 2003/87/WE w celu usprawnienia
i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych (Dyrektywa EU ETS). Prace te dotycz¹ m.in. nastêpuj¹cych zagadnieñ: organiza-
cji aukcji, opracowania ogólnowspólnotowych wskaŸników (wed³ug których bêd¹
rozdzielane darmowe uprawnienia), listy sektorów nara¿onych na ryzyko ucieczki emisji.

W zwi¹zku z powy¿szym sposób rozdzia³u uprawnieñ, jak równie¿ liczba upraw-
nieñ przyznawanych bezp³atnie oraz przeznaczonych do sprzeda¿y za poœrednictwem
aukcji bêd¹ znane dopiero po opracowaniu wszystkich aktów wykonawczych do dyrek-
tywy, tj. w po³owie 2011 r.

3. Sektory wy³¹czone z handlu uprawnieniami do emisji.
Ca³kowicie wy³¹czone z handlu uprawnieniami do emisji (otrzymaj¹ wszystkie

uprawnienia bezp³atnie) bêd¹ sektory uznane za nara¿one na znacz¹ce ryzyko ucieczki
emisji. Komisja Europejska przygotowa³a projekt decyzji w sprawie listy sektorów na-
ra¿onych na ryzyko przenoszenia wysokoemisyjnej produkcji poza Uniê Europejsk¹.
Projekt ten zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Komitet ds. Zmian Klimatu w dniu
18 wrzeœnia 2009 r. W chwili obecnej trwaj¹ prace nad ww. dokumentem na forum
Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Do koñca grudnia 2009 r. decyzja ta powinna
zostaæ przyjêta i na jej podstawie bêdzie mo¿na stwierdziæ, które sektory otrzymaj¹
100% darmowych uprawnieñ.

Z punktu widzenia polskiej gospodarki punktem problematycznym zwi¹zanym z li-
st¹ sektorów jest nieuwzglêdnienie na niej sektora produkcji cegie³ i dachówek. Nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e wielkoœæ emisji z sektorów znajduj¹cych siê w projekcie listy sek-
torów nara¿onych na ucieczkê emisji przygotowanym przez Komisjê Europejsk¹ stano-
wi oko³o 97% emisji z instalacji aktualnie ujêtych w polskim Krajowym Planie
Rozdzia³u Uprawnieñ do emisji dwudenku wêgla na lata 2008–2012.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

W marcu 2009 r. ukaza³a siê informacja o efektach kontroli Najwy¿szej Iz-
by Kontroli, która dotyczy³a, ogólnie mówi¹c, spraw zwi¹zanych z uprawami
roœlin genetycznie modyfikowanych. W przytoczonym dokumencie jest sformu-
³owany zarzut braku monitoringu upraw roœlin genetycznie modyfikowanych.
Jak wiadomo, w latach wczeœniejszych wysiewanie GMO by³o dozwolone, ale
okreœlono surowe warunki. Rolnik, który zdecydowa³ siê na tego typu uprawy,
mia³ obowi¹zek zg³osiæ zamiar wysiewania roœlin transgenicznych oraz musia³
spe³niæ szereg wymagañ dotycz¹cych powierzchni upraw i ich nadzoru. Tego
typu pola mia³y ograniczon¹, niewielk¹ powierzchniê, aby mo¿na by³o to trak-
towaæ jako doœwiadczenie.

Przyk³adowo w 2007 r. oficjalne dane dotycz¹ce kukurydzy modyfiko-
wanej mówi³y, ¿e zajmowa³a ona powierzchniê oko³o 3 tysiêcy ha. Œwiadczy
to ewidentnie o braku nadzoru pañstwa nad tymi uprawami. W œwietle rapor-
tu NIK oskar¿enia, i¿ na szczeblu w³adz centralnych i lokalnych nikt w³aœci-
wie nie nadzoruje upraw roœlin genetycznie modyfikowanych, w znacznym
stopniu znajduj¹ potwierdzenie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastê-
puj¹ce pytania.

1. W jaki sposób rz¹d RP zamierza nadzorowaæ wysiewanie roœlin trans-
genicznych?

2. Jak rz¹d RP zamierza walczyæ z nielegalnymi praktykami?
3. Dlaczego winni nielegalnego wysiewu nie zostali ukarani?
4. Czy w walkê z nielegalnym wysiewem GMO s¹ zaanga¿owane organy

œcigania (policja, prokuratura)?
5. Jakie jest stanowisko Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej w tej

kwestii? Proszê o za³¹czenie i przekazanie opinii UKIE.
6. Jakie zapisy zamierza wprowadziæ minister œrodowiska, aby ograni-

czyæ negatywny wp³yw roœlin GMO na œrodowisko naturalne?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiaddzenie Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza z dnia

22 paŸdziernika 2009 roku, znak: BPS/DSK-043-2056/09, dotycz¹ce braku nadzoru
w³adz centralnych i lokalnych nad uprawami roœlin genetycznie modyfikowanych,
przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmo-
dyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.), nie reguluje spraw zwi¹za-
nych z uprawami roœlin genetycznie zmodyfikowanych. Inne ustawy, np. ustawa z dnia
26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z póŸn. zm.) rów-
nie¿ nie dotyczy kwestii prowadzenia upraw roœlin transgenicznych. Tym samym nie
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ma w Polsce ¿adnych krajowych regulacji prawnych w tej dziedzinie. Obowi¹zuj¹ce
w Polsce prawo wspólnotowe dopuszcza uprawê roœlin transgenicznych, bêd¹cych
produktami genetycznie zmodyfikowanymi, wprowadzonymi do obrotu z mo¿li-
woœci¹ uprawy w UE. Prowadzenie takiej uprawy nie wymaga jednak uzyskiwania
zgody ministra w³aœciwego ds. œrodowiska ani innego organu krajowego. Zasady
te obowi¹zuj¹ w Polsce od 1 maja 2004 r. i nie uleg³y zmianie. Pierwsze komercyjne
uprawy kukurydzy MON810 pojawi³y siê w Polsce w 2005 roku. Rolnicy nie mieli nigdy
obowi¹zku zg³aszania takich upraw oraz spe³niania jakichkolwiek warunków zwi¹za-
nych z prowadzeniem takich upraw. Surowe wymagania i decyzje dotyczy³y i dotycz¹
eksperymentów polowych prowadzonych w ramach tzw. „zamierzonego uwalniania or-
ganizmów genetycznie zmodyfikowanych do œrodowiska”. Kwestie te reguluje czêœæ B
dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r.
w sprawie zamierzonego uwalniania do œrodowiska organizmów zmodyfikowanych ge-
netycznie i uchylaj¹cej dyrektywê Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 106
z 17.04.2001, str. 1, z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6,
str. 77) oraz ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.).

Zgodnie z opini¹ Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej „zamierzone uwalnianie
organizmów genetycznie zmodyfikowanych do œrodowiska w rozumieniu dyrektywy
2001/18/WE nie mo¿e byæ uto¿samiane z komercyjn¹ upraw¹ roœlin genetycznie zmo-
dyfikowanych. Oznacza to, ¿e przepisy zawarte w czêœci B oraz odpowiednich za³¹czni-
kach do dyrektywy 2001/18/WE nie maj¹ zastosowania do upraw roœlin genetycznie
zmodyfikowanych. W konsekwencji przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o orga-
nizmach genetycznie zmodyfikowanych, wdra¿aj¹ce czêœæ B dyrektywy 2001/18/WE,
nie mog¹ stanowiæ podstawy do wprowadzenia zakazu lub ograniczenia upraw roœlin
genetycznie zmodyfikowanych w Polsce. Czêœæ B dyrektywy 2001/18/WE dotyczy za-
mierzonego uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do œrodowiska
w celach innych ni¿ wprowadzenie do obrotu, a wiêc przede wszystkim w celach do-
œwiadczalnych. Natomiast przedmiotem upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych
s¹ takie odmiany, które zosta³y uprzednio dopuszczone do obrotu (z przeznaczeniem
do uprawy) na podstawie czêœci C dyrektywy 2001/18/WE lub analogicznych przepi-
sów poprzednio obowi¹zuj¹cych. Zastosowanie wymagañ odnosz¹cych siê do doœwiad-
czeñ polowych, przewidzianych w czêœci B dyrektywy 2001/18/WE, do komercyjnych
upraw roœlin odmian dopuszczonych do obrotu na podstawie czêœci C tej dyrektywy,
nie znajduje jakichkolwiek podstaw prawnych”.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie ma wymagañ dotycz¹cych powiadamiania
organów krajowych o prowadzonych uprawach roœlin transgenicznych. Ustawa z dnia
22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r.
nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.) nie daje mo¿liwoœci przeprowadzenia jakiejkolwiek kontro-
li komercyjnych upraw roœlin GM. Nie mo¿na obecnie okreœliæ podmiotów prowa-
dz¹cych w Polsce uprawy roœlin genetycznie zmodyfikowanych oraz lokalizacji takich
upraw. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e rolnicy (zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wspól-
notowym) mog¹ uprawiaæ w Polsce (i w innych pañstwach cz³onkowskich UE) wy³¹cz-
nie kukurydzê MON810. Kukurydza linii MON810 (unikalny identyfikator:
MON-∅∅81∅-6) zosta³a dopuszczona do obrotu i stosowania w pañstwach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej decyzj¹ Komisji Europejskiej nr 98/294/WE z dnia 22 kwiet-
nia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanej
kukurydzy (Zea mays L. linii MON 810), zgodnie z Dyrektyw¹ Rady 90/220/EWG
(D. Urz. WE L 131, 5 maja 1998 r.). W zwi¹zku z tym ¿aden podmiot nie musi wystêpo-
waæ z wnioskiem o wydanie odrêbnej decyzji (np. ministra w³aœciwego ds. œrodowiska)
w sprawie u¿ytkowania tego produktu (mo¿e powo³ywaæ siê na decyzjê organu Unii
Europejskiej). Uprawa innych roœlin genetycznie zmodyfikowanych jest nielegalna.

W chwili obecnej Prokuratura Rejonowa w Wodzis³awiu Œl¹skim prowadzi postêpo-
wanie w sprawie upraw kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej w 2009 r. w Lubomi
(woj. œl¹skie). Prokuraturê powiadomi³a organizacja Greenpeace, której dzia³acze po-
brali próbki kukurydzy i zlecili ich zbadanie pod k¹tem wystêpowania modyfikacji ge-
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netycznych. Wyniki analiz laboratoryjnych, zleconych przez Greenpeace, do³¹czone do
zawiadomienia o mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa, potwierdzaj¹, ¿e na polach
w Lubomi rolnicy prowadzili uprawê kukurydzy MON810, bêd¹cej autoryzowanym
produktem. Zdaniem Ministerstwa Œrodowiska rolnicy ci nie z³amali obowi¹zuj¹cego
prawa.

W najbli¿szym czasie system prawnej reglamentacji w obszarze organizmów gene-
tycznie zmodyfikowanych ulegnie gruntownej przebudowie. Projekt ustawy – Prawo
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ma na celu dokonanie transpozycji do
polskiego porz¹dku prawnego dyrektyw Wspólnot Europejskich reguluj¹cych zagad-
nienia dotycz¹ce organizmów genetycznie zmodyfikowanych, oraz zapewnienie stoso-
wania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów rozporz¹dzeñ Wspólnot
Europejskich w tym zakresie. Projekt ww. ustawy zawiera przepisy dotycz¹ce prowa-
dzenia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych, co wype³ni istniej¹ce luki prawne
w tym obszarze. W celu zagwarantowania bezpieczeñstwa ustanowiono wysokie wy-
mogi w zakresie wspó³istnienia wszystkich trzech typów upraw. Przewidziano koniecz-
noœæ zachowania odpowiedniej izolacji przestrzennej (tzw. pasów ochronnych) miêdzy
uprawami konwencjonalnymi, ekologicznymi, oraz uprawami roœlin GM. Wprowadzo-
no wymóg zg³oszenia uprawy do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roœlin i Nasiennictwa,
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce prowadzenia tej uprawy oraz powiadamiania posia-
daczy gruntów rolnych po³o¿onych w odleg³oœci mniejszej lub równej wymaganej prze-
pisami prawa izolacji przestrzennej wokó³ miejsca prowadzenia uprawy. W projekcie
znalaz³y siê równie¿ wymogi dotycz¹ce przechowywania oraz transportu materia³u
siewnego i p³odów rolnych. Na podmioty nieprzestrzegaj¹ce przepisów bêd¹ nak³adane
administracyjne kary pieniê¿ne. Te wszystkie wymagania powinny przyczyniæ siê do
zminimalizowania ryzyka wynikaj¹cego z prowadzenia upraw roœlin GM, a jednoczeœ-
nie nie s¹ sprzeczne z prawem wspólnotowym.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów reguluj¹cych kwestie komercyjnych upraw
roœlin genetycznie zmodyfikowanych bêdzie sprawowa³ G³ówny Inspektor Ochrony
Roœlin i Nasiennictwa. Przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa uzyskaj¹ prawo wstêpu, wraz z niezbêdnym sprzêtem, na teren, na któ-
rym bêd¹ siê odbywaæ dzia³ania podejmowane w ramach uprawy roœlin genetycznie
zmodyfikowanych. G³ówny Inspektor Ochrony Roœlin i Nasiennictwa bêdzie prowadzi³
ponadto w formie elektronicznej Rejestr Upraw Roœlin Genetycznie Zmodyfikowanych.
Dostêpny publicznie rejestr stanie siê dla obywateli podstawowym Ÿród³em informacji
o uprawach roœlin transgenicznych w Polsce.

Ponadto projekt przewiduje mo¿liwoœæ tworzenia stref wolnych od upraw roœlin ge-
netycznie zmodyfikowanych. Strefa wolna od upraw roœlin genetycznie zmodyfikowa-
nych bêdzie obejmowaæ obszar s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³ek ewidencyjnych. Strefê
tak¹ bêdzie mog³a utworzyæ grupa posiadaczy gospodarstw rolnych z w³asnej inicjaty-
wy. W takim przypadku grupa posiadaczy gospodarstw rolnych bêdzie zawieraæ umo-
wê o utworzeniu strefy na oznaczony czas. Umowa taka bêdzie mog³a zostaæ
rozwi¹zana w drodze zgodnego oœwiadczenia stron umowy. Umowa o utworzeniu strefy
wolnej od upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych wygaœnie, je¿eli: kontrola wyka-
¿e, ¿e w tej strefie uprawiane s¹ roœliny genetycznie zmodyfikowane, zakoñczy siê
okres jej obowi¹zywania i nie zostanie ona przed³u¿ona oraz gdy strony umowy z³o¿¹
oœwiadczenie o jej rozwi¹zaniu. W ten sposób tworzy siê przejrzysty system gwarantu-
j¹cy rolnikom swobodê prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, który jednoczeœnie
umo¿liwia wy³¹czanie pewnych obszarów spod upraw roœlin genetycznie zmodyfikowa-
nych. Rozwi¹zanie to zosta³o przyjête po konsultacjach z Komisj¹ Europejsk¹.

Podsumowuj¹c, wszystkie wymienione przez Pana Senatora nieprawid³owoœci
wynikaj¹ wprost z braku stosownych uregulowañ prawnych. Taki stan uniemo¿li-
wia w³aœciw¹ kontrolê upraw roœlin transgenicznych oraz stosowanie sankcji wo-
bec podmiotów, które nie przestrzegaj¹ prawa krajowego oraz wspólnotowego
w tej dziedzinie. Ministerstwo Œrodowiska wielokrotnie podkreœla³o potrzebê
zmiany obwi¹zuj¹cej ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycz-
nie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.) i zast¹pienia
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jej now¹ kompleksow¹ regulacj¹ prawn¹. W celu wype³nienie istniej¹cej luki praw-
nej rozpoczêto prace nad projektem ustawy Prawo o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych. Nowa ustawa umo¿liwi pe³ny nadzór nad wszystkimi dzia³ania-
mi zwi¹zanymi z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w Polsce, bêdzie
jednoczeœnie aktem w pe³ni zgodnym z prawem wspólnotowym. Projekt ustawy
zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 13 paŸdziernika 2009 r. O jego osta-
tecznym kszta³cie zadecyduj¹ parlamentarzyœci.

W za³¹czeniu przekazujê kopiê pisma UKIE* skierowan¹ do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, zawieraj¹cego opiniê dotycz¹c¹ podstaw prawnych dla podjêcia ewen-
tualnych dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia zakazu upraw roœlin transgenicz-
nych w Polsce.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z faktem, ¿e rolnicy realizuj¹ projekty polegaj¹ce na zalesia-

niu gruntów rolnych objêtych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, powstaj¹
pewne problemy w sytuacji, gdy grunty przeznaczone do zalesiania znajduj¹
siê na terenie lub w otulinie parków krajobrazowych. W takim przypadku wy-
magana jest stosowna opinia w³aœciwego organu. Okazuje siê jednak, ¿e pro-
blemy stwarza nieuregulowanie kwestii tego, jaka instytucja powinna
wydawaæ przedmiotowe opinie.

W zwi¹zku z tym proszê Pana Ministra o interwencjê w tej sprawie. Roz-
strzygniêcie tej kwestii pozwoli przyspieszyæ wydatkowanie œrodków finan-
sowych pochodz¹cych z funduszy UE na zalesianie gruntów rolnych,
przyspieszy realizacje konkretnych projektów i przyczyni siê do uzyskania
przez rolników pomocy finansowej.

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Eryka
Smulewicza z dnia 22 paŸdziernika 2009 r., znak BDS/DSK-043-2057/09 w sprawie
uregulowania przepisów zwi¹zanych z zalesianiem gruntów znajduj¹cych siê na tere-
nie parków krajobrazowych lub w ich otulinie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013, pragnê przekazaæ co nastêpuje.

Kwestia wskazania organu w³aœciwego do wydawania opinii w zakresie ochrony
przyrody o braku sprzecznoœci planowanego zalesienia z celami ochrony danego
obszaru – je¿eli grunt przeznaczony do zalesienia jest po³o¿ony w rezerwacie przyro-
dy, parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin jest przedmiotem najnowszej
nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach dzia³ania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych ni¿ rol-
ne” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (Dz. U. Nr 48,
poz. 390).

W ramach przygotowywanego projektu nowelizacji organem odpowiedzialnym za
wydawanie ww. opinii w stosunku do gruntów przeznaczonych do zalesienia w rezer-
wacie przyrody, parku krajobrazowym oraz na obszarze ich otulin bêdzie zgodnie
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z otrzyman¹ w dniu 19 paŸdziernika br. opini¹ Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodo-
wiska – w³aœciwy regionalny dyrektor ochrony œrodowiska.

Pragnê poinformowaæ, i¿ projekt nowelizacji aktualnie zosta³ przes³any do konsul-
tacji wewn¹trzresortowych. Przewidywany termin wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia to
pierwszy kwarta³ 2010 r.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
W ostatnich kilkunastu tygodniach pojawi³a siê informacja o tym, ¿e ist-

nieje ryzyko, i¿ rolnicy bêd¹ musieli zwracaæ nadmiernie wyp³acone w latach
minionych œrodki finansowe z tytu³u wspólnej polityki rolnej. Problem dotyczy
rolników, którzy otrzymali p³atnoœci bezpoœrednie, rolnoœrodowiskowe oraz
dop³aty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Kilka dni temu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinfor-
mowa³a, ¿e rolnicy nie bêd¹ musieli zwracaæ dop³at z tytu³u programów rol-
noœrodowiskowych i ONW. Jest to tym bardziej uzasadnione, ¿e za istniej¹ce
rozbie¿noœci nie odpowiadaj¹ rolnicy, gdy¿ powsta³y one kilka lat temu z po-
wodu braku kompletnego systemu identyfikacji dzia³ek rolnych.

Mam dwa pytania do Pana Prezesa.
Ilu rolników i jakiej powierzchni gruntów dotycz¹ przedmiotowe nieœcis³o-

œci?
Jaka kwota w bud¿ecie pañstwa bêdzie musia³a byæ zabezpieczona

w przypadku, gdy bud¿et pañstwa zostanie zmuszony do pokrycia przedmio-
towych dop³at?

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 13.11.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem BPS/DSK-043-2058/09 z dnia 28 paŸdziernika br. przekazu-

j¹cym oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza z³o¿one na 42. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przedstawia, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 124 rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.
ustanawiaj¹cym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpoœredniego dla rolników
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiaj¹cym okreœlone systemy wsparcia dla
rolników, zmieniaj¹cym rozporz¹dzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE)
nr 378/2007 oraz uchylaj¹cym rozporz¹dzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. WE L 30
str. 16 z 31.01.2009 r.) (uprzednio art. 143b ust. 5 rozporz¹dzenia Rady (WE)
Nr 1782/2003) p³atnoœci przyznawane s¹ do powierzchni u¿ytków rolnych, które
w dniu 30 czerwca 2003 roku utrzymane by³y w dobrej kulturze rolnej bez wzglêdu na
to, czy by³y w tym dniu wykorzystywane do produkcji. Wykorzystywana powierzchnia
u¿ytków rolnych oznacza ca³kowit¹ powierzchniê zajmowan¹ przez grunty rolne, trwa-
³e u¿ytki zielone, uprawy trwa³e oraz ogródki przydomowe. Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit c
rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiaj¹cego
szczegó³owe zasady wdra¿ania zasady wspó³zale¿noœci, modulacji oraz zintegrowane-
go systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporz¹dzeniach Rady (WE)
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nr 1782/2003 i (WE) nr 73/2009, a tak¿e wdra¿ania zasady wspó³zale¿noœci przewi-
dzianej w rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 479/2008 (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004,
str. 18 ze zm. Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3 t. 44, str. 243 ze zm.) na-
le¿y przeprowadzaæ kontrole administracyjne dotycz¹ce zgodnoœci pomiêdzy dzia³kami
rolnymi zadeklarowanymi we wniosku a dzia³kami referencyjnymi w systemie LPIS
i kwalifikacji powierzchni do przyznania p³atnoœci. Powierzchnia referencyjna zosta³a
ustalona w oparciu o system informacji geograficznej, o którym mowa w art. 17 rozpo-
rz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009.

System Identyfikacji Dzia³ek Rolnych (LPIS) wdra¿any by³ etapami, w latach
2004–2008. Weryfikacja powierzchni kwalifikuj¹cych siê do p³atnoœci w latach
2005–2006 by³a dokonywana w oparciu o dane z systemu Ewidencji Gruntów i Budyn-
ków (EGiB) oraz w oparciu o dane zawarte w systemie identyfikacji dzia³ek rolnych (po-
wierzchnie referencyjne wyznaczone na podstawie ortofotomapy tzw. powierzchnie
ewidencyjno-gospodarcze – PEG).

W zwi¹zku z obowi¹zkiem wykorzystywania w kontroli administracyjnej danych
dotycz¹cych powierzchni wyznaczonych wektorowo, Komisja Europejska stwierdzi³a
ró¿nice pomiêdzy danymi opisowymi zawartymi w EGiB, a danymi graficznymi. Zgod-
nie z art. 17 rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 73/2009, powierzchnie wyznaczone wekto-
rowo stanowi¹ powierzchnie referencyjne, w oparciu o które przeprowadzane s¹
kontrole administracyjne wniosków o przyznanie p³atnoœci obszarowych.

W roku 2005 i roku 2006 w przypadku, gdy dla danej dzia³ki nie by³a okreœlona po-
wierzchnia ewidencyjno-gospodarcza (PEG), zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospo-
darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 10,
poz. 76), który stanowi, ¿e: „do prowadzenia systemu wykorzystuje siê w szczególnoœci
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów
Prawa geodezyjnego i kartograficznego”, stosowana by³a powierzchnia z urzêdowego
rejestru ewidencji gruntów i budynków.

Rolnicy byli informowani o powierzchniach dzia³ek ewidencyjnych we wnioskach
spersonalizowanych. W zwi¹zku z tym oœwiadczenia rolników dotycz¹ce powierzchni
gruntów by³y sk³adane w oparciu o dane wynikaj¹ce z rejestru gruntów a wiêc z doku-
mentu o charakterze urzêdowym. Wskazaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e „istnieje ugrunto-
wany w orzecznictwie polskich s¹dów administracyjnych pogl¹d, ¿e ewidencja
gruntów jest specjalnie prowadzonym i wywieraj¹cym okreœlone skutki prawne zbio-
rem informacji o gruntach. Powinna byæ ona utrzymywana w sta³ej aktualnoœci nie tyl-
ko, co do stanu faktycznego, ale i prawnego” (wyrok WSA z dnia 28 sierpnia 2008 r.
sygn. akt III SA/Po 272/08).

Rolnicy w roku 2005 i 2006 deklarowali powierzchnie w oparciu o rejestr urzêdowy
a zatem nie s¹ winni stwierdzonych nieprawid³owoœci (wyrok WSA z dnia 28 sierpnia
2008 r. sygn.akt III SA/Po 272/08). B³¹d w³adz, polegaj¹cy na przyznaniu p³atnoœci do
powierzchni wiêkszych od powierzchni po wektoryzacji, nie móg³ byæ wykryty przez rol-
ników. Rolnicy bowiem nie maj¹ wiedzy o szczegó³owych zasadach kontroli ich wnios-
ków ani tym bardziej o tym, czy w³adze pañstwa cz³onkowskiego dope³niaj¹ w praktyce
wszystkich koniecznych procedur kontrolnych. Ta niewiedza ma charakter obiektyw-
ny, tzn. nie wynika z jakiegokolwiek zaniedbania czy zaniechania rolników, ale z samej
istoty wymaganych prawem mechanizmów kontrolnych oraz z zasad dzia³ania w³adz
pañstwowych.

Przyjmuj¹c, zgodnie ze stanowiskiem s³u¿b Komisji, ¿e dokonanie p³atnoœci w sto-
sunku do dzia³ek ewidencyjnych, których maksymalna kwalifikuj¹ca siê powierzchnia
by³a mniejsza od powierzchni zadeklarowanej, nast¹pi³o wskutek wektoryzacji czêœci
dzia³ek ewidencyjnych w póŸniejszym terminie – to takie zaniechanie kontroli jest po-
my³k¹ w³adz, o której mowa w art. 73 ust. 4 rozporz¹dzenia 796/2004.

Na mocy art. 73 ust. 4 rozporz¹dzenia 796/2004, obowi¹zek zwrotu nie ma zasto-
sowania, je¿eli zaistniej¹ ³¹cznie dwie przes³anki: (i) p³atnoœæ zosta³a dokonana na
skutek pomy³ki w³adz, oraz (ii) b³¹d w³adz nie móg³ byæ wykryty przez rolnika. Jak wy¿ej
wskazano obie przes³anki s¹ zrealizowane we wszystkich tych przypadkach, w których
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rolnicy zadeklarowali dzia³ki rolne pokrywaj¹ce siê z dzia³kami ewidencyjnymi, a po-
wierzchnia dzia³ek ewidencyjnych po przeprowadzeniu ich wektoryzacji okaza³a siê
byæ mniejsza ani¿eli powierzchnia zadeklarowana przez rolników (przed wektoryzacj¹).

Maj¹c na uwadze powy¿sze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie
bêdzie odzyskiwa³a od rolników kwot nadmiernie wyp³aconych w latach 2005–2006.

Odnosz¹c siê do pytañ Pana senatora informujê, co nastêpuje.

Zgodnie z analiz¹ przekazan¹ Komisji Europejskiej przyznane p³atnoœci w 2005 ro-
ku ponad maksymalne powierzchnie referencyjne wyznaczone w systemie LPIS doty-
czy³y ok. 146 tys. ha deklarowanych do przyznania jednolitej p³atnoœci obszarowej oraz
ok. 115 tys. ha do uzupe³niaj¹cej p³atnoœci obszarowej. Natomiast w 2006 roku, po-
wierzchnia ta dotyczy³a ok. 38 tys. ha deklarowanych do przyznania jednolitej p³atno-
œci obszarowej oraz 30 tys. ha do przyznania uzupe³niaj¹cej p³atnoœci obszarowej.

W odniesieniu do p³atnoœci rolnoœrodowiskowych i ONW przekazana KE analiza
dotycz¹ca powierzchni przyznanych p³atnoœci ponad maksymalne powierzchnie refe-
rencyjne wyznaczone w systemie LPIS dotyczy odpowiednio 9,3 tys. i 89 tys. ha za rok
2005 oraz 7 tys. ha i 19 tys. ha za rok 2006.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e ustalenia Komisji Europejskiej dotycz¹ jedynie
zawy¿enia powierzchni kwalifikowanych do p³atnoœci, natomiast nie uwzglêdniaj¹ za-
ni¿enia powierzchni w stosunku do danych wektorowych zawartych w systemie LPiS.
Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e ocena dokonywana przez Komisjê Europejsk¹ doty-
czy³a jedynie ró¿nic pomiêdzy obszarem wyznaczonym w EGiB a obszarem wektoro-
wym wyznaczonym w systemie LPIS na danych dzia³kach ewidencyjnych. Prowadzone
analizy dotyczy³y ³¹cznej powierzchni wszystkich dzia³ek ewidencyjnych objêtych
wnioskami, bez przypisania tych powierzchni do pojedynczego gospodarstwa. W zwi¹z-
ku z tym nie jest znana liczba rolników, w gospodarstwach których by³y stwierdzone
przedmiotowe ró¿nice powierzchni.

Obecnie Komisja Europejska ustali³a kwotê korekty finansowej na poziomie
400 mln z³. Strona Polska nie zgadza siê z t¹ wysokoœci¹ korekty rycza³towej i wniosku-
je o ustalenie korekty rzeczywistej w wysokoœci ok. 88 mln z³.

Z powa¿aniem

PREZES
Tomasz Ko³odziej
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z wyst¹pieniem pana Andrzeja Dery, pos³a Prawa i Spra-

wiedliwoœci, oraz pojawieniem siê w mediach licznych informacji na temat
mo¿liwoœci powstania w województwie zachodniopomorskim czterech oœrod-
ków leczenia osób podejrzanych o pedofiliê, zwracam siê do Pani Minister
z pytaniem: czy jest planowane powstanie takiego oœrodka w Bia³ogardzie?

Z wyrazami szacunku
Gra¿yna Sztark

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pani Krystyny Bochenek, Wicemarsza³ek Senatu

(BPS/DSK-043-2060/09), przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez
senator Gra¿ynê Sztark, dotycz¹ce oœrodków leczenia osób podejrzanych o pedofiliê,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Zgodnie z bêd¹cymi aktualnie przedmiotem prac parlamentarnych zmianami
w ustawach karnych (ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks Po-
stêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny
skarbowy oraz niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm w dniu 25 wrzeœnia
2009 r. zmianie ulegnie m.in.

1. treœæ art. 202 Kodeksu postêpowania karnego – wprowadzony zostanie obowi¹zek
zasiêgania opinii lekarza seksuologa przy dokonywaniu oceny stanu zdrowia psy-
chicznego w zakresie istnienia zaburzeñ preferencji seksualnych,

2. w Kodeksie karnym wprowadzony zostanie nowy rodzaj œrodka zabezpieczaj¹cego
orzekanego wobec sprawców przestêpstw skierowanych przeciwko wolnoœci sek-
sualnej – umieszczenie w zak³adzie zamkniêtym lub skierowanie na leczenie am-
bulatoryjne,

3. w Kodeksie karnym wykonawczym wprowadzony zostanie obowi¹zek zasiêgania
przez s¹d opinii podmiotu utworzonego lub nadzorowanego przez Ministra Zdro-
wia w celu ustalenia w³aœciwego œrodka zabezpieczaj¹cego stosowanego wobec
sprawców przestêpstw skierowanych przeciwko wolnoœci seksualnej.

Realizacja zapisów znowelizowanych ustaw odnoœnie do wykonywania nowego
œrodka zabezpieczaj¹cego bêdzie odbywaæ siê poprzez:

a) utworzenie jednostki, której celem bêdzie wydawanie na potrzeby s¹dów opinii
w przedmiocie wyboru w³aœciwego zak³adu do wykonywania nowego rodzaju œrod-
ka zabezpieczaj¹cego orzekanego wobec sprawców przestêpstw skierowanych
przeciwko wolnoœci seksualnej,

b) wykonywanie obserwacji s¹dowo-psychiatrycznych w zakresie zaburzeñ preferen-
cji seksualnych w odpowiednio przygotowanym zak³adzie opieki zdrowotnej,

c) powstanie odpowiedniej liczby zak³adów zamkniêtych,
d) zorganizowanie zak³adów ambulatoryjnych/poradni.

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. 109



Celem projektowanych regulacji jest zapewnienie skutecznej realizacji œrodka za-
bezpieczaj¹cego w postaci umieszczenia oskar¿onego o przestêpstwa skierowane prze-
ciwko wolnoœci seksualnej, pope³nione w zwi¹zku z zaburzeniami preferencji w zak³a-
dzie zamkniêtym albo skierowanie na leczenie ambulatoryjne, co poprzez efektywnie
przeprowadzon¹ terapiê ma doprowadziæ do zmniejszenia prawdopodobieñstwa po-
pe³nienia przez skazanego kolejnych czynów zabronionych.

Z uwagi na prawdopodobnie niewielk¹ liczbê skazanych kierowanych do zak³adów
zamkniêtych w pierwszym okresie wystarczaj¹ce bêdzie utworzenie jednego oddzia³u
dysponuj¹cego 20–30 miejscami.

Istotnym zagadnieniem jest poruszony równie¿ przez Pani¹ problem lokalizacji
oœrodków/poradni dla sprawców, wobec których orzeczone zostanie skierowanie na le-
czenie ambulatoryjne. Z uwagi na potrzebê zapewnienia mo¿liwie du¿ej liczby poradni
(bliskoœæ miejsca zamieszkania skazanego jest warunkiem uczestnictwa w terapii) za-
sadnym wydaje siê pozyskanie do wykonywania tego zadania mo¿liwie jak najwiêkszej
liczby zak³adów opieki zdrowotnej. Istotn¹ rolê odgrywaæ bêd¹ tu funkcjonuj¹ce ju¿
poradnie zdrowia psychicznego dla doros³ych, które równie¿ obecnie udzielaj¹ œwiad-
czeñ zdrowotnych osobom, u których stwierdzono zaburzenia preferencji seksualnych
(kod F65 wed³ug Miêdzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych). Na-
le¿y jednak pamiêtaæ, i¿ decyzja o utworzeniu lub rozszerzeniu zakresu dzia³alnoœci
poradni zdrowia psychicznego o leczenie osób skazanych za przestêpstwa skierowane
przeciwko wolnoœci seksualnej znajduje siê ka¿dorazowo w zakresie kompetencji orga-
nu za³o¿ycielskiego. W stosunku do zak³adów psychiatrycznej opieki zdrowotnej orga-
nami tymi s¹ w wiêkszoœci jednostki samorz¹du terytorialnego, dlatego te¿ udzielenie
odpowiedzi, czy w Bia³ogardzie powstanie taki oœrodek, le¿y poza kompetencjami Mini-
stra Zdrowia.

Jednoczeœnie pragnê wyraziæ swoje przekonanie, i¿ wprowadzone zmiany, poprzez
objêcie sprawców przestêpstw przeciwko wolnoœci seksualnej odpowiednimi oddzia³y-
waniami terapeutycznymi, przyczyni¹ siê do ograniczenia pope³nienia czynów zabro-
nionych przez osoby ju¿ skazane i znacz¹co poprawi¹ stan bezpieczeñstwa najm³od-
szych obywateli – populacji najbardziej zagro¿onej tymi przestêpstwami.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Ka¿dego roku oko³o czterdziestu tysiêcy Polek traci dziecko w wyniku po-
ronienia. Dla matki oraz jej najbli¿szych utrata oczekiwanego dziecka to dra-
matyczne prze¿ycie. W takich chwilach kobieta winna otrzymaæ nale¿n¹ jej
opiekê, szczególnie opiekê psychologa, a zmar³e dziecko powinno byæ pocho-
wane z nale¿nym szacunkiem.

Niestety, rzeczywistoœæ w polskich szpitalach czêsto odbiega od oczeki-
wañ. W szpitalach brakuje odpowiedniej pomocy psychologicznej. Zdarza siê,
¿e dziecko oddawane jest matce w pude³ku po butach czy w kopercie.

Z uwagi na skalê oraz wagê problemu proszê Pani¹ Minister o informacjê,
czy istniej¹ procedury, które maj¹ na celu zapewnienie odpowiedniej pomocy
poszkodowanym matkom. Je¿eli takich procedur nie ma, proszê o informacjê,
co nale¿a³oby uczyniæ, by mog³y byæ one wprowadzone i skutecznie stosowane.

Przedstawion¹ sprawê uwa¿am za wyj¹tkowo wa¿n¹.

Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.19

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Marka Trzciñskiego skierowane do Mini-

stra Zdrowia w dniu 28 paŸdziernika 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2061/09), w spra-
wie opieki nad matkami, które utraci³y dziecko w wyniku poronienia, uprzejmie proszê
o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Kwestie zwi¹zane z postêpowaniem w przypadku martwego urodzenia dziecka re-
guluj¹ nastêpuj¹ce przepisy:

Stosownie do ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) urodzenie dziecka nale¿y zg³osiæ w ci¹gu 14 dni od
dnia urodzenia. Jeœli dziecko urodzi siê martwe, zg³oszenie tego zdarzenia powinno na-
st¹piæ w ci¹gu 3 dni. Wydane na podstawie ww. ustawy, rozporz¹dzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zg³oszenia urodzenia dziecka (Dz. U.
Nr 27, poz. 232) precyzuje formê i sposób wype³niania dokumentu: „Pisemnego zg³o-
szenia urodzenia dziecka”. Podkreœliæ nale¿y, i¿ przedmiotowe pisemne zg³oszenie uro-
dzenia dziecka nie stanowi dokumentacji medycznej. W zwi¹zku z powy¿szym nie
stosuje siê do niego kryteriów okreœlonych w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej w zakresie opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006 r.
Nr 247, poz. 1819), zgodnie z którymi: poronieniem okreœla siê jako wydalenie lub wy-
dobycie z ustroju matki p³odu, który nie oddycha ani nie wykazuje ¿adnego innego
znaku ¿ycia, jak czynnoœæ serca, têtnienie pêpowiny lub wyraŸne skurcze miêœni mimo
woli, o ile nast¹pi³o to przed up³ywem 22 tygodnia ci¹¿y (21 tygodni i 6 dni). Podkreœliæ
nale¿y, ¿e kryterium jest tutaj „oznaka ¿ycia”, a nie kryterium czasowe.
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W niektórych przypadkach wpisanie niektórych danych jest utrudnione b¹dŸ nie-
mo¿liwe, np. kiedy nie mo¿na okreœliæ p³ci martwo urodzonego dziecka. W przypadku
okreœlenia p³ci przy wype³nieniu dokumentów potwierdzaj¹cych urodzenie martwe
dziecka dopuszczalne jest stosowanie „uprawdopodobnienia” danych lub gdy jest to
niemo¿liwe, niepisanie niektórych danych. Tym samym uzasadnione wydaje siê zasto-
sowanie analogicznie przepisu art. 67 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
i dokonanie w dokumencie stosownej adnotacji. Jeœli zaœ chodzi o „uprawdopodobnie-
nie” dokonywane przez pracownika zak³adu opieki zdrowotnej to podstaw¹ mo¿e byæ
np. przeprowadzone badanie USG czy inne badania/obserwacje, które w zakresie
okreœlenia p³ci nie daj¹ 100% pewnoœci i dlatego w ich kontekœcie mo¿na u¿ywaæ
okreœlenia „uprawdopodobnienie”. Odnosi siê ono wy³¹cznie do wskazañ medycznych,
nie zaœ do odczuæ matki.

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e uprawdopodobnienie p³ci mo¿e (ale nie musi) byæ do-
konane przez pracownika zak³adu opieki zdrowotnej. Odmowa wystawienia aktu uro-
dzenia dziecka z adnotacj¹, ¿e dziecko urodzi³o siê martwe przez Urz¹d Stanu
Cywilnego nie stanowi przeszkody w mo¿liwoœci sprawienia pogrzebu.

W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, ¿e jeœli istniej¹
dowody potwierdzaj¹ce ci¹¿ê/martwe urodzenie brak jest podstaw do odmowy wysta-
wienia pisemnego zg³oszenia urodzenia dziecka i nale¿y wype³niæ je w mo¿liwie szero-
kim zakresie.

Do Ministra Zdrowia docieraj¹ sygna³y o k³opotach z interpretacj¹ i niejednolitym
stosowaniu przepisów w powy¿szym zakresie. Minister Zdrowia maj¹c na uwadze fakt,
¿e poronienie jest to trudne doœwiadczenie dla rodziców, a w szczególnoœci kobiet, skie-
rowa³ pismo z proœb¹ o objêcie szczególn¹ opiek¹ kobiety rodz¹ce oraz stosowanie
przepisów w tym zakresie do wszystkich szpitali, w których funkcjonuj¹ oddzia³y po-
³o¿nicze.

W momencie prze¿ywania tragedii szczególnego znaczenia nabiera poszanowanie
praw pacjenta, o których mowa w art. 19 z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z póŸn. zm.) tj. informacji o swoim stanie
zdrowia oraz intymnoœci i poszanowania godnoœci w czasie udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych. Pozwala to z jednej strony na ograniczenie cierpieñ, szczególnie tych
emocjonalnych, psychicznych, a z drugiej strony stworzy lepszy kontakt pomiêdzy per-
sonelem, a pacjentk¹, pozwalaj¹cy na lepsze wykonanie udzielanych œwiadczeñ zdro-
wotnych. Pacjentce oraz jej sytuacji winien zostaæ okazany szacunek, badania, zabiegi
winny byæ wykonywane w intymnej atmosferze. W przedmiotowym piœmie zawarto po-
nadto informacjê, ¿e kobieta po poronieniu nie powinna przebywaæ w sali, razem pacjent-
kami ciê¿arnymi, b¹dŸ w po³ogu. Kobietom, które straci³y dziecko winny zostaæ udzielone
wszelkie informacje zarówno o mo¿liwoœci pomocy psychologicznej, miejscach i organiza-
cjach udzielaj¹cych wsparcia jak i o przys³uguj¹cych jej prawach. Ponadto, ka¿dorazowo
ze strony resortu zdrowia podejmowane s¹ interwencje maj¹ce na celu przedstawienie
i pouczenie dotycz¹ce obowi¹zuj¹cych przepisów i procedur w tym zakresie.

Ustosunkowuj¹c siê do kwestii dokonania pochówku dziecka martwo urodzonego
zawsze pozostawiona zostaje decyzji osób uprawnionych do jego dokonania i na ich
wniosek wype³niana jest karta zgonu. Poprzez jednoznaczne zakwalifikowanie cia³
dzieci martwo urodzonych, bez wzglêdu na czas trwania ci¹¿y, do pojêcia „zw³ok” za-
stosowanie maj¹ ogólne zasady postêpowania ze zw³okami ludzkimi. Art. 10 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23,
poz. 295, z póŸn. zm.) wymienia wszystkie podmioty, które maj¹ prawo pochowania
zw³ok. Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ wœród uprawnionych podmiotów znajduje siê
„osoba, która do tego siê dobrowolnie zobowi¹¿e”, przez co mo¿na rozumieæ tak¿e oso-
bê prawn¹. Oznacza to, i¿ z jednej strony rodzice mog¹ nie skorzystaæ z prawa dokona-
nia pochówku, a z drugiej mo¿e tego dokonaæ szpital jako osoba prawna.

Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postêpowania
ze zw³okami i szcz¹tkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783, z póŸn. zm.) okreœla pojê-
cie zw³ok, sposób postêpowania ze zw³okami i szcz¹tkami, warunki ekshumacji oraz
przewozu zw³ok i szcz¹tków. Zgodnie z § 7 wy¿ej cytowanego rozporz¹dzenia, na wnio-
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sek osób uprawnionych do pochowania zw³oki dzieci martwo urodzonych mog¹ byæ
spopielone przez zak³ad opieki zdrowotnej dysponuj¹cy odpowiednimi urz¹dzeniami
do tego celu. Jeœli ¿aden z podmiotów uprawnionych nie skorzysta z prawa do pocho-
wania, powstaje obowi¹zek pochowania przez oœrodek pomocy spo³ecznej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ma³gorzaty Krasnodêbskiej-Tomkiel

Zmiany cywilizacyjne sprawi³y, ¿e internet sta³ siê jednym z licz¹cych siê
mediów, przy pomocy którego zawierane s¹ transakcje pomiêdzy przedsiê-
biorcami i konsumentami. Specyfik¹ zawieranych umów z wykorzystaniem
internetu jest brak fizycznego kontaktu stron umowy, co utrudnia konsumen-
tom dochodzenie swoich praw. Czêsto z jednej strony wystêpuj¹ ujawniaj¹cy
swoje dane osobowe konsumenci, a z drugiej strony anonimowi przedsiêbior-
cy, niekiedy niewskazuj¹cy nawet swej nazwy czy siedziby przedsiêbior-
stwa, jak to ma miejsce, moim zdaniem, miêdzy innymi w przypadku podmio-
tu wykorzystuj¹cego witrynê: www.pixmania.com.pl.

Przedsiêbiorcy prowadz¹cy sprzeda¿ swych produktów za poœrednic-
twem internetu, szczególnie na witrynach adresowanych do dzieci i m³odzie¿y,
czêsto stosuj¹ moim zdaniem niedopuszczalne klauzule, które maj¹ na celu
stworzenie pozorów zawarcia obowi¹zuj¹cej, ich zdaniem, umowy. Na przy-
k³ad umowa taka traktowana jest jako zawarta po zaakceptowaniu przez in-
ternautê regulaminu sklepu. Czêsto jest to umowa na czas nieokreœlony, której
nie mo¿na wypowiedzieæ przed up³yniêciem odpowiedniego okresu, a inter-
nauta zwykle dowiaduje siê o tym za poœrednictwem wys³anego do niego mai-
la po up³yniêciu terminu, w którym przys³uguje mu prawo uchylenia siê od
skutków zawarcia umowy na odleg³oœæ.

Przyk³adem stosowania tego typu praktyk jest witryna: www.pobiera-
czek.pl. W za³¹czeniu przesy³am tak¿e wyci¹g z korespondencji, jak¹ przed-
siêbiorca ten prowadzi³ z konsumentem, jako klasyczny przyk³ad nagannych
praktyk maj¹cych miejsce w sieci.

W zwi¹zku z przedstawionymi powy¿ej problemami, uprzejmie proszê o in-
formacjê, w jakim zakresie urz¹d zajmuje siê kontrol¹ sprzeda¿y dokonywa-
nej przy wykorzystaniu internetu. Czy prowadzony jest monitoring sklepów
internetowych? Proszê tak¿e o informacjê, co nale¿a³oby zdaniem urzêdu uczy-
niæ, by przypadków, w których w sprzeda¿y internetowej stosowane s¹ nie-
dozwolone klauzule, by³o jak najmniej.

Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 13.11.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora Marka Trzciñskiego z³o¿onego na

42. posiedzeniu Senatu w dniu 22 paŸdziernika br. w sprawie problematyki ochrony
konsumentów w umowach zawieranych za poœrednictwem internetu, uprzejmie wy-
jaœniam, co nastêpuje.

Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem ad-
ministracji rz¹dowej w³aœciwym w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsu-
mentów. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.), dalej jako „uokik”, Prezes UOKiK
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mo¿e m.in. prowadziæ postêpowania administracyjne w sprawie praktyk narusza-
j¹cych zbiorowe interesy konsumentów. Dzia³ania te podejmowane s¹ wy³¹cznie, gdy
w nastêpstwie zachowañ przedsiêbiorców sprzecznych z przepisami ustawy, zagro¿ony
lub naruszony zosta³ interes publiczny. Naruszenie interesu publicznego nastêpuje
wówczas, gdy skutkami dzia³añ niezgodnych z ustaw¹ dotkniêty jest szerszy kr¹g
uczestników rynku, b¹dŸ, gdy dzia³ania te wywo³uj¹ na rynku inne niekorzystne zja-
wiska wymagaj¹ce ingerencji ze strony organów dzia³aj¹cych na podstawie tej ustawy
(tak m.in. wyrok S¹du Antymonopolowego z dnia 24 stycznia 1991 r., sygn. akt XVII
Amr 8/90). W œwietle art. 24 ust. 2 uokik, przez praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe intere-
sy konsumentów rozumie siê bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy godz¹ce w zbiorowe
interesy konsumentów.

Udzielaj¹c odpowiedzi na zadane w oœwiadczeniu Pana Senatora pytania uprzejmie
informujê, i¿ Prezes Urzêdu reaguje na bie¿¹co, w zakresie posiadanych kompetencji
ustawowych, w sytuacjach posiadania informacji o nieprawid³owoœciach dzia³ania
przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi w internecie. W ramach podejmowanych czyn-
noœci prowadzone s¹ cykliczne kontrole sklepów internetowych pod k¹tem stosowania
niedozwolonych postanowieñ umownych oraz praktyk naruszaj¹cych zbiorowe intere-
sy konsumentów, a tak¿e – we wspó³pracy z innymi pañstwami cz³onkowskimi UE –
akcje sweep na poziomie transgranicznym, polegaj¹ce na przeszukiwaniu w wybra-
nym czasie okreœlonych stron internetowych przedsiêbiorców œwiadcz¹cych us³ugi
drog¹ elektroniczn¹.

W efekcie prowadzonych dzia³añ, maj¹c tak¿e na uwadze znaczn¹ iloœæ nap³ywa-
j¹cych do UOKiK skarg konsumentów dotycz¹cych portalu internetowego www.pobie-
raczek.pl zosta³o wszczête w dniu 12 paŸdziernika br. postêpowanie w sprawie
stosowania przez wspólników spó³ki cywilnej Eller Service Rafa³a Peisert i Iwonê
Kwiatkowsk¹ z siedzib¹ w Gdañsku, praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsu-
mentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 uokik, polegaj¹cej na stosowaniu rekla-
my wprowadzaj¹cej konsumentów w b³¹d co do bezp³atnoœci œwiadczonych us³ug
w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy oraz co do okresu, na jaki umowa zostaje za-
warta, co mo¿e naruszaæ art. 4 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. I ustawy z dnia 23 sierpnia
2007 r. o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171,
poz. 1206), a tak¿e praktyki naruszaj¹cej zbiorowe interesy konsumentów polegaj¹cej
na zamieszczeniu na stronie internetowej www.pobieraczek.pl informacji handlowej,
na któr¹ sk³ada siê: 1) reklama w postaci baneru reklamowego, 2) sformu³owanie o tre-
œci „Tak, chcê testowaæ przez 10 dni”, 3) informacja pod tytu³em „Informacja dla klien-
tów”, oraz skonstruowaniu procedury zawarcia umowy w sposób pomijaj¹cy istotne
informacje potrzebne konsumentowi do podjêcia decyzji dotycz¹cej umowy, które
wprowadzaj¹ konsumentów w b³¹d co do bezp³atnoœci œwiadczonych us³ug w okresie
10 dni od dnia zawarcia umowy oraz co do okresu, na jaki umowa zostaje zawarta, co
mo¿e naruszaæ art. 4 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 5 ust. I i art. 6 ust. I ustawy o przeciw-
dzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Odnosz¹c siê natomiast do nieprawid³owoœci zwi¹zanych ze sklepem internetowym
Pixmania (www.pixmania.pl), na podstawie przepisów Rozporz¹dzenia WE 2006/2004
z dnia 27 paŸdziernika 2004 r. w sprawie wspó³pracy w dziedzinie ochrony konsumen-
tów, sprawa zosta³a przekazana przez UOKiK do francuskiego organu w³aœciwego
z uwagi na fakt, i¿ przedsiêbiorca prowadz¹cy ww. sklep internetowy posiada swoj¹
siedzibê na terytorium Francji.

Z powa¿aniem

z up. PREZESA URZÊDU
OCHRONY KONKURENCJI
I KONSUMENTÓW
Wiceprezes
Jaros³aw Król
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Proszê o zajêcie stanowiska w sprawie sytuacji zawodowej pani E.J., na-

uczycielki, pracownika Poradni Rodzinnej w B.
Pani E.J. ma obecnie stopieñ awansu zawodowego nauczyciela kontrakto-

wego. Od 1 wrzeœnia 2007 r. rozpoczê³a sta¿ na stopieñ awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego w poradni rodzinnej wchodz¹cej wówczas w sk³ad
Miejskiego Zespo³u Opieki i Wychowania w B. W dniu 29 kwietnia 2008 r. Ra-
da Miejska w B. uchwa³ami nr XIV/143/2008 oraz nr XIV/144/2008 dokona-
³a przekszta³ceñ wskazanych instytucji, powo³uj¹c jednostkê bud¿etow¹
o nazwie Poradnia Rodzinna w B. Jednostka bud¿etowa Poradnia Rodzinna
w B. przejê³a prawa i obowi¹zki dotychczasowej poradni wobec zatrudnionych
w niej pracowników. Pani E.J. otrzyma³a pisemn¹ informacjê, ¿e jej warunki
pracy i p³acy nie ulegn¹ zmianie, niemniej kiedy zwróci³a siê do nowego dyrek-
tora poradni rodzinnej z pismem o umo¿liwienie jej kontynuowania sta¿u,
otrzyma³a odpowiedŸ, i¿ w zwi¹zku z przekszta³ceniem poradnia straci³a sta-
tus placówki oœwiatowej, co w rezultacie uniemo¿liwia pani E.J. kontynuowa-
nie sta¿u na stopieñ nauczyciela mianowanego.

Zasady awansu zawodowego nauczycieli okreœla ustawa z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU 2006 r. nr 97 poz. 674). W art. 1 ust. 1
tej¿e ustawy wskazano, i¿ ma ona zastosowanie do nauczycieli, wychowaw-
ców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych
przedszkolach, szko³ach i placówkach oraz zak³adach kszta³cenia i placów-
kach doskonalenia nauczycieli dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (DzU z 2004 r. nr 256 poz. 2572,
z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o systemie oœwiaty system oœwia-
ty obejmuje „poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne, w tym porad-
nie specjalistyczne udzielaj¹ce dzieciom, m³odzie¿y, rodzicom i nauczycie-
lom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a tak¿e pomocy uczniom w wybo-
rze kierunku kszta³cenia i zawodu”.

W statucie Poradni Rodzinnej w B., stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y
Rady Miejskiej w B. z dnia 31 marca 2009 r. nr XXII/254/2009, okreœlono Po-
radniê Rodzinn¹ w B. jako „placówkê ukierunkowan¹ na wyspecjalizowan¹
pomoc psychologiczno-pedagogiczn¹, psychoterapeutyczn¹ i prawn¹”. Wy-
daje siê, ¿e takie okreœlenie statusu poradni kwalifikuje j¹ jako jednostkê sy-
stemu oœwiaty, co skutkuje tym, i¿ wobec pracowników w niej zatrudnionych
powinny mieæ zastosowanie zasady wynikaj¹ce z ustawy – Karta Nauczyciela.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie informacji, w jakim trybie powinno
nast¹piæ ustanowienie nadzoru pedagogicznego dla pani E.J.

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Micha³a Wojtczaka z³o¿one na

42. posiedzeniu Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. w sprawie sytuacji zawodowej
Pani E.J., nauczycielki, pracownika Poradni Rodzinnej w B., uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹c¹ opiniê.

Zgodnie z przepisami art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.) ustawie podlegaj¹ nauczyciele, wycho-
wawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

1) publicznych przedszkolach, szko³ach i placówkach oraz zak³adach kszta³cenia
i placówkach doskonalenia nauczycieli dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.),
z zastrze¿eniem ust. 2 pkt la oraz pkt 2 lit. a;

2) zak³adach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych oœrod-
kach diagnostyczno-konsultacyjnych dzia³aj¹cych na podstawie ustawy z dnia 26 paŸ-
dziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11,
poz. 109, z póŸn. zm.).

Jednoczeœnie zgodnie z przepisem art. 1 ust. la ustawie podlegaj¹ równie¿ nauczy-
ciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) w publicznych placów-
kach opiekuñczo-wychowawczych oraz oœrodkach adopcyjno-opiekuñczych dzia³a-
j¹cych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z póŸn. zm.).

Nale¿y jednak¿e podnieœæ, i¿ ustalenie stanu faktycznego statusu zawodowego pra-
cowników zatrudnionych w Poradni Rodzinnej w B., w tym mo¿liwoœci kontynuowania
sta¿u na stopieñ nauczyciela mianowanego przez Pani¹ E.J., na zasadach okreœlonych
w rozdziale 3a ustawy – Karta Nauczyciela, bêdzie mo¿liwe po zapoznaniu siê z doku-
mentami dotycz¹cymi funkcjonowania placówki oraz aktami osobowymi zatrudnio-
nych w niej pracowników. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e zgodnie z przepisami art. 22 pkt 8a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362) nadzór pedagogiczny nad jednostkami organizacyjnymi powo³anymi do rea-
lizacji zadañ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej sprawuje wojewoda.

Podjêcie czynnoœci nadzorczych, maj¹cych na celu ustalenie statusu zawodowego
Pani E.J., a w szczególnoœci mo¿liwoœci kontynuowania przez Ni¹ sta¿u na kolejny
stopieñ awansu zawodowego, le¿y w kompetencji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Przekazuj¹c Panu Marsza³kowi powy¿sze wyjaœnienia uprzejmie proszê o ich przy-
jêcie.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z informacjami o trwaj¹cych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

pracach nad wprowadzeniem w ¿ycie pomys³u likwidacji niektórych prokura-
tur rejonowych w ramach planowanego znoszenia jednostek prokuratury za-
trudniaj¹cych do piêciu prokuratorów zwracam siê z proœb¹ o odpowiedŸ na
nastêpuj¹ce pytania:

– Czy planowana reforma ma mieæ charakter powszechny i ma dotyczyæ
likwidacji wszystkich prokuratur zatrudniaj¹cych mniej ni¿ piêciu prokurato-
rów?

– Czy uwzglêdniono zachowanie prokuratur, których w³aœciwoœæ miejsco-
wa przypada na du¿y obszar powierzchni terytorialnej?

– Jakie prokuratury rejonowe z województwa kujawsko-pomorskiego
(z których miast) w wypadku wprowadzenia reformy w ¿ycie maj¹ zostaæ
zlikwidowane?

Chcia³bym zwróciæ uwagê, i¿ planowana reorganizacja terytorialna pro-
kuratury wzbudza niepokój wœród mieszkañców miejscowoœci zagro¿onych
likwidacj¹ prokuratur, którzy obawiaj¹ siê, i¿ wskutek nastêpstw reformy
w ich miejscowoœciach ulegnie obni¿eniu poziom strze¿enia praworz¹dnoœci
oraz czuwania nad œciganiem przestêpstw. W szczególnoœci dotyczy to nastê-
puj¹cych miast z województwa kujawsko-pomorskiego: Rypina, Che³mna,
W¹brzeŸna i Golubia-Dobrzynia, miast, które stanowi¹ lokalne centra gospo-
darcze i administracyjne zamieszkiwane przez kilkadziesi¹t tysiêcy miesz-
kañców. Obecnie w prokuraturach rejonowych tych miast pracuje mniej ni¿
po piêciu prokuratorów, niemniej z uwagi na niedu¿e zaludnienie regionu
kujawsko-pomorskiego obszar terytorialny ich w³aœciwoœci jest doœæ znacz-
ny. Likwidacja prokuratur rejonowych spowoduje, i¿ odleg³oœæ miêdzy proku-
ratur¹ a wymienionymi miastami zwiêkszy siê nawet do 70 km, co nie
pozostanie bez znaczenia dla sprawnoœci w za³atwianiu przez prokuraturê
spraw mieszkañców tych miast oraz okolic.

Wobec powy¿szego proszê o udzielenie stosownych wyjaœnieñ.

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Micha³a Wojtczaka na

42. posiedzeniu Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. przes³ane przy piœmie
z dnia 28 paŸdziernika 2009 r. nr BPS/DSK-043-2064/09, uprzejmie przedstawiam,
co nastêpuje.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci prowadzi prace zmierzaj¹ce do ograniczenia roz-
drobnienia organizacyjnego jednostek wymiaru sprawiedliwoœci. Aktualna organizacja
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jednostek resortu, znacz¹co utrudnia racjonalne gospodarowanie posiadanymi œrod-
kami finansowymi oraz wysoko wykwalifikowan¹ kadr¹ sêdziowsk¹ i prokuratorsk¹.

Nadmiernie rozbudowana struktura organizacyjna powoduje istnienie du¿ej liczby
stanowisk funkcyjnych, w sytuacji gdy nie jest to uzasadnione ogóln¹ liczb¹ etatów da-
nej jednostki i rzeczywistym obci¹¿eniem prac¹ orzecznicz¹. Powy¿sze sprawia, ¿e ob-
ci¹¿enie sêdziów i prokuratorów pracuj¹cych w jednostkach najni¿szego szczebla jest
nierównomierne. Znaczna liczba stanowisk funkcyjnych powoduje bowiem, ¿e okreœ-
lona iloœæ pracy rozk³ada siê na mniejsz¹ liczbê osób, co z kolei ma negatywny wp³yw
na jakoœæ i szybkoœæ prowadzonych postêpowañ.

Natomiast w przypadku stanowisk kierowniczych zachodzi niekorzystne zjawisko
tzw. w¹skiej formalnej rozpiêtoœci kierowania polegaj¹ce na tym, ¿e prze³o¿ony danej
jednostki móg³by kierowaæ wiêksz¹ liczb¹ podw³adnych, ni¿ ma to miejsce w rzeczywi-
stoœci kreowanej przez rozdrobnion¹ strukturê organizacyjn¹. Sytuacja taka prowadzi
do marnotrawienia kwalifikacji pracowników, zaœ rozdrobnienie organizacyjne i w¹ska
formalna rozpiêtoœæ kierowania powoduj¹ m.in.: zwiêkszenie kosztów zarz¹dzania.

W tych okolicznoœciach niezbêdnym sta³o siê podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
analizê zjawisk utrudniaj¹cych prawid³owe funkcjonowanie poszczególnych jednostek
resortu oraz przeprowadzenie ewentualnej zmiany ich struktur organizacyjnych.

Zarz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 1 lipca 2009 r. zosta³ powo³any Ze-
spó³ do spraw racjonalizacji struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego oraz
powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Zadaniem zespo³u jest m.in.
przeprowadzenie oceny istniej¹cego stanu organizacyjnego prokuratury i opracowanie
koncepcji ewentualnych zmian.

Prace Zespo³u znajduj¹ siê na etapie zwi¹zanym z przygotowaniem koncepcji pla-
nowanej reorganizacji w s¹downictwie powszechnym. Nie podjêto natomiast ¿adnych
decyzji, co do jednostek organizacyjnych prokuratury. W ramach wstêpnych za³o¿eñ
przyjêto jedynie, ¿e reorganizacja prokuratury winna mieæ miejsce po ustaleniu kryte-
riów zmian w organizacji s¹dów, bowiem ocena celowoœci funkcjonowania niektórych
prokuratur jest wtórna w odniesieniu do struktury s¹dów powszechnych.

Nale¿y jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e Prokuratura Krajowa w toku prac studialnych
opracowa³a wieloaspektow¹ ankietê, która bêdzie w przysz³oœci podstaw¹ oceny po-
trzeby funkcjonowania jednostek o obsadzie od 2 do 5 etatów prokuratorskich. Ankie-
ta uwzglêdnia takie okolicznoœci jak: obsada etatowa, struktura organizacyjna,
œrednie obci¹¿enie roczne sprawami ró¿nego typu, stan techniczny wyposa¿enia jed-
nostki, funkcjonowanie w danej miejscowoœci s¹du rejonowego i komendy policji oraz
informatyzacjê danej prokuratury z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Ka¿da decyzja dotycz¹ca dalszego funkcjonowania konkretnej prokuratury poprze-
dzona bêdzie wnikliw¹ analiz¹ w zakresie obci¹¿enia prokuratorów prac¹ merytorycz-
n¹, przy jednoczesnym uwzglêdnieniu pozosta³ych uwarunkowañ, zwi¹zanych
z iloœci¹ i charakterem wp³ywaj¹cych spraw, struktur¹ spo³ecznoœci lokalnej, po³o¿e-
niem siedziby prokuratury, s¹du, jednostek policji oraz zak³adu karnego lub aresztu
œledczego.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze okolicznoœci zwi¹zane z aktualnym stanem prac nad reor-
ganizacj¹ jednostek wymiaru sprawiedliwoœci, przedstawienie stanowiska zawiera-
j¹cego informacje, których dotyczy oœwiadczenie Pana Senatora, by³oby zatem,
z przyczyn obiektywnych zdecydowanie przedwczesne.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 16 kwietnia 2008 r. w Zak³adach Produkcji Cukierniczej „Vobro”

w B. nast¹pi³ œmiertelny w skutkach wypadek, którego ofiar¹ by³ dwudzie-
stojednoletni ch³opak, K.P., dla którego praca w „Vobro” by³a pierwsz¹ prac¹
zarobkow¹. Od momentu wypadku rozpocz¹³ siê ¿mudny i kontrowersyjny
proces ustalania jego okolicznoœci.

Pierwsze powypadkowe postêpowanie kontrolne by³o prowadzone przez
inspektora Pañstwowej Inspekcji Pracy, którego rodzina, jak siê póŸniej oka-
za³o, prowadzi³a firmê zapewniaj¹c¹ obs³ugê BHP w kontrolowanym zak³a-
dzie. Dosz³o zatem do naruszenia zasady niezale¿noœci i bezstronnoœci
kontroli. Nieobiektywne wyniki tego postêpowania kontrolnego wskaza³y, i¿
winnym tragicznego wypadku by³ zmar³y K. By³y one wówczas podstaw¹ do
wydania postanowienia o umorzeniu postêpowania przygotowawczego
przez Prokuraturê Rejonow¹ w B. w dniu 16 czerwca 2008 r.

Po medialnym nag³oœnieniu nieprawid³owoœci w przeprowadzonych
czynnoœciach kontrolnych g³ówny inspektor pracy, po przeprowadzeniu po-
stêpowania wyjaœniaj¹cego, wyznaczy³ nowy zespó³ kontrolny, w sk³ad któ-
rego weszli pracownicy Okrêgowego Inspektoratu Pracy ze Szczecina.
Ustalenia pokontrolne nowego zespo³u znacznie ró¿ni³y siê od pierwszych
wyników kontroli. Inspektorzy wskazali miêdzy innymi na niespe³nianie wy-
mogów technicznych maszyny, w której zgin¹³ K.P., oraz nara¿enie pracowni-
ka na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo.

Ustalenia Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie by³y podstaw¹
do ponownego podjêcia postêpowania przygotowawczego przez Prokuraturê
Rejonow¹ w B. Z uwagi na sprzecznoœæ ustaleñ przeprowadzonych kontroli
prokuratura zwróci³a siê o ekspertyzê do Centralnego Instytutu Ochrony Pra-
cy – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Zgodnie z opini¹
CIOP wskazano trzy przyczyny, które w sposób bezpoœredni przyczyni³y siê
do œmierci pokrzywdzonego. Niemniej w dniu 29 maja 2009 r. Prokuratura
Rejonowa w B. ponownie umorzy³a œledztwo, wskazuj¹c, i¿ pracodawca nie
przyczyni³ siê do stworzenia bezpoœredniego niebezpieczeñstwa dla pracow-
nika. Postanowienie prokuratury zosta³o zaskar¿one przez Okrêgowy In-
spektorat Pracy do S¹du Rejonowego w B., który bêdzie o nim rozstrzyga³ pod
koniec paŸdziernika.

W tej sytuacji proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy istniej¹ œrodki prawne, pozwalaj¹ce na ponowne przeprowadzenie

postêpowania przygotowawczego przez prokuraturê inn¹ ni¿ Prokuratura Re-
jonowa w B., której rodzina pokrzywdzonego oraz media („Sprawa dla repor-
tera” TVP) zarzucaj¹ stronniczoœæ?

Czy w ocenie prokuratora krajowego decyzja Prokuratury Rejonowej w B.
o umorzeniu œledztwa by³a s³uszna?

Czy w stosunku do pracodawcy (ZPC „Vobro”) orzeczono na podstawie
kodeksu karnego lub kodeksu pracy jakiekolwiek sankcje za œmieræ poszko-
dowanego?

Z wyrazami szacunku
Micha³ Wojtczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 25 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka z³o¿one podczas

42. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. doty-
cz¹ce œledztwa Ds 1564/09 Prokuratury Rejonowej w B., uprzejmie informujê, ¿e
w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdañsku badania akt wy-
mienionej sprawy poczyniono nastêpuj¹ce ustalenia.

Prokuratura Rejonowa w B. prowadzi³a postêpowanie w sprawie nara¿enia w dniu
16 kwietnia 2008 r. w B. K.P. pracownika Zak³adów Produkcji Cukierniczej „Vobro”
w B., obs³uguj¹cego mieszalnik masy o nr ew. 5–106, na bezpoœrednie niebezpieczeñ-
stwo utraty ¿ycia w wyniku niedope³nienia ze strony pracodawcy obowi¹zków z zakre-
su bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz nieumyœlnego spowodowania jego œmierci
w nastêpstwie obra¿eñ cia³a, spowodowanych przez tê maszynê, tj. o czyn z art. 220 § 1
k.k. w zb. z art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Zosta³o ono umorzone w dniu 29 maja
2009 r. wobec braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.).

W motywach tego rozstrzygniêcia wskazano okolicznoœci ustalone przez Okrêgowy
Inspektorat Pracy w Szczecinie, który bada³ przyczyny wypadku przy pracy, jakiemu
uleg³ K.P. Inspektorzy ujawnili szereg nieprawid³owoœci ze strony „Vobro” wi¹¿¹cych
siê, ich zdaniem, z wypadkiem, a w szczególnoœci odnosz¹cych siê do mieszalnika.
Stwierdzili, i¿ pracodawca nie dysponowa³ dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹ maszy-
ny, która winna byæ Ÿród³em informacji o jej przeznaczeniu oraz o istotnych zagro¿e-
niach i koniecznoœci stosowania œrodków ochrony, w tym urz¹dzeñ ochronnych. Nadto
wy¿ej wymienieni ustalili, i¿ mieszalnik posiada³ pierwotnie otwór spustowy w dolnej
czêœci zbiornika mieszarki z przenoœnikiem œlimakowym s³u¿¹cym do ewakuacji za-
wartoœci mieszalnika, zaœ w „Vobro” przenoœnik ten kilka lat temu usuniêto. Zmiana
konstrukcyjna maszyny nie zosta³a poprzedzona ocen¹ pod wzglêdem bezpieczeñstwa
i higieny pracy. Zdaniem inspektorów powy¿sza zmiana konstrukcyjna spowodowa³a,
i¿ jedyn¹ mo¿liwoœci¹ opró¿niania zbiornika by³o rêczne wybieranie masy, co wi¹za³o
siê z powstaniem dodatkowych zagro¿eñ wynikaj¹cych z nieprzestrzegania zasad ergo-
nomii. Taki sposób wykonywania pracy, zdaniem kontroluj¹cych, generowa³ dodatko-
wo zagro¿enie upadkiem ze stopni, na których wykonywana by³a praca oraz zagro¿enie
wpadniêcia do zbiornika mieszalnika spowodowane mo¿liwoœci¹ utraty równowagi
przez pracownika. Ponadto stwierdzono, i¿ mieszalnik wyposa¿ony by³ tylko w jedno
urz¹dzenie blokuj¹ce, tj. w czujnik.

Brak drugiego czujnika u³atwi³ K.P. ominiêcie funkcji os³ony blokuj¹cej poprzez
owiniêcie czujnika pieluch¹ w celu utrzymania przep³ywu pr¹du koniecznego dla reali-
zacji funkcji maszyny, co by³o niezgodne z przepisami bhp. Pracodawcy zarzucono tak-
¿e uchybienia z zakresu przepisów bhp polegaj¹ce na nieprzydzieleniu pracownikowi
obuwia roboczego oraz zaniechaniu wydania na piœmie, do sta³ego korzystania, in-
strukcji bezpieczeñstwa i higieny pracy dotycz¹cej maszyny, a tak¿e niespe³nienie
przez dostêpn¹ „Instrukcjê bezpiecznej obs³ugi maszyn i urz¹dzeñ – linia wyrobów cze-
koladowanych” wymogów przewidzianych dla instrukcji bhp. Inspektor pracy jako
bezpoœredni¹ przyczynê wypadku wskaza³ wy³¹czenie przez K.P. czujnika urz¹dzenia
blokuj¹cego (krañcówki) oraz utratê równowagi i pochwycenie przez mieszad³o, b¹dŸ
pochwycenie przez mieszad³o w wyniku niestabilnej pozycji pokrzywdzonego podczas
pracy wi¹¿¹ce siê z g³êbokim pochyleniem.

W uzasadnieniu omawianej decyzji merytorycznej powo³ano siê równie¿ na stano-
wisko Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Pañstwowego Instytutu Badawczego
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w Warszawie, zgodnie z którym istnia³y uchybienia ze strony „Vobro”, które w sposób
bezpoœredni wi¹za³y siê z nara¿eniem pokrzywdzonego na bezpoœrednie niebezpieczeñ-
stwo utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu. Po pierwsze pracodawca nie podj¹³
dzia³añ zapewniaj¹cych, by mieszalnik by³ odpowiednio przystosowany do wykonywania
pracy i móg³ byæ u¿ywany bez pogorszenia bezpieczeñstwa lub zdrowia pracowników.

Po drugie zastosowano pojedynczy wy³¹cznik blokuj¹cy maszyny, którego dzia³anie
ochronne mo¿na by³o w prosty sposób wy³¹czyæ.

Prokurator Rejonowy w B. oceniaj¹c powy¿sze opinie stwierdzi³, i¿ nie mo¿na na ich
podstawie uznaæ, ¿e w tej sprawie dosz³o do wyczerpania znamion czynu z art. 220 § 1
k.k. i art. 155 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Jako argument poda³ fakt, i¿ nie ustalono pro-
cesowo okolicznoœci zmiany konstrukcyjnej maszyny polegaj¹cej na usuniêciu prze-
noœnika œlimakowego, gdy¿ ¿aden dokument tego nie potwierdza. Tym samym wniosek
ekspertów o zmianie konstrukcyjnej maszyny uzna³ za w¹tpliwy i zakwestionowa³
stwierdzone przez bieg³ych istnienie bezpoœredniego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub
nara¿ania na ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu. Nie zgodzi³ siê tak¿e z ocen¹, i¿ wyposa¿e-
nie maszyny w jeden wy³¹cznik krañcowy prowadzi³o do powstania stanu bezpoœred-
niego niebezpieczeñstwa i zaznaczy³, i¿ w trakcie przeprowadzonego eksperymentu
procesowego wykluczona zosta³a mo¿liwoœæ nieœwiadomego wy³¹czenia dzia³ania
ochronnego maszyny. Prokurator przyzna³ natomiast w uzasadnieniu postanowienia
okolicznoœæ, i¿ wyposa¿enie mieszalnika tylko w jedno urz¹dzenie ochronne umo¿li-
wia³o jego proste, œwiadome wy³¹czenie i powy¿sze stanowi³o naruszenie zasad bhp ze
strony pracodawcy.

Powy¿sze merytoryczne rozstrzygniêcie zosta³o zaskar¿one przez Pañstwow¹ Ins-
pekcjê Pracy – Okrêgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Postanowieniem z dnia 29 paŸdziernika 2009 r. S¹d Rejonowy w B. uwzglêdni³ za-
¿alenie i uchyli³ zaskar¿one rozstrzygniêcie.

Zdaniem s¹du odwo³awczego œledztwo umorzono przedwczeœnie, bez wyjaœnienia
wszystkich istotnych okolicznoœci sprawy, w tym zw³aszcza sprzecznoœci wystêpu-
j¹cych w zeznaniach œwiadków, którzy w toku postêpowania zmieniali swoje relacje,
a przyczyny zmiany zeznañ nie zosta³y wyjaœnione. S¹d nie zgodzi³ siê tak¿e z tez¹
umorzenia o braku znamion wystêpku z art. 220 § 1 kk. W ocenie S¹du, kwestia wystê-
powania „bezpoœredniego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia lub nara¿ania na ciê¿ki uszczer-
bek na zdrowiu pracownika” podlega ocenie przez osoby posiadaj¹ce wiadomoœci
specjalne. Zatem opinia wydana w tym zakresie przez ekspertów Centralnego Instytu-
tu Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie by³a zasadna.
Natomiast nieuprawnione by³o odmienne stanowisko prokuratora w tym zakresie.

Prezentuj¹c powy¿sze stanowisko s¹d wskaza³ ni¿ej wymienione okolicznoœci wy-
magaj¹ce wyjaœnienia i oceny:

1) czy wyst¹pi³ zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy zaistnia³ym bezpoœrednim niebezpie-
czeñstwem a stwierdzonymi naruszeniami w zakresie bezpieczeñstwa i higieny
pracy; prokurator przy ponownej analizie sprawy pod k¹tem wystêpowania zwi¹z-
ku przyczynowego pomiêdzy naruszeniami gwaranta, a skutkiem w postaci nie-
bezpiecznej sytuacji dla ¿ycia lub zdrowia pracownika, winien przeprowadziæ test
warunku sine qua non (s¹d zakwestionowa³ pogl¹d prokuratora, i¿ warunkiem si-
ne qua non odnoœnie do stanu „bezpoœredniego niebezpieczeñstwa” by³ fakt zablo-
kowania przez pracownika w³¹cznika krañcowego, gdy¿ ta okolicznoœæ winna byæ
rozpatrywana dopiero przy analizie znamion z art. 155 kk),

2) czy w przypadku dope³nienia przez gwaranta wszystkich swoich obowi¹zków z za-
kresu bhp, a nade wszystko przygotowania stanowiska pracy, w tym mieszalnika
kremów w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp dosz³oby do nara¿enia pra-
cownika na bezpoœrednie niebezpieczeñstwa utraty ¿ycia,

3) czy gdyby gwarant bezpiecznych warunków pracy zachowa³ wymagan¹ staran-
noœæ w przestrzeganiu nie tylko przepisów, ale i zasad bhp to, czy dosz³oby do uru-
chomienia ³añcucha nastêpstw prowadz¹cych do skutku stanowi¹cego znamiê
przestêpstwa z art. 220 kk, tj. bezpoœredniego niebezpieczeñstwa utraty ¿ycia albo
ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu,
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4) kto w strukturze przedsiêbiorstwa pracodawcy by³ gwarantem zapobie¿enia skut-
kowi, tj. bezpoœredniemu niebezpieczeñstwu dla ¿ycia lub nara¿aniu na wyst¹pie-
nie ciê¿kiego uszczerbku dla zdrowia i kto konkretnie zaniecha³ swojego obowi¹z-
ku lub te¿ wykona³ obowi¹zki nieprawid³owo, m.in. poprzez niew³aœciw¹ organiza-
cjê pracy,

5) czy obowi¹zki gwaranta, które zosta³y zaniechane w zakresie zapewnienia bezpie-
cznych warunków pracy, ewentualnie wykonane w sposób nierzetelny, mia³y za
zadanie odwróciæ niebezpieczeñstwo nast¹pienia skutku,

6) czy stopieñ niebezpieczeñstwa by³ potêgowany przez sposób organizacji pracy,
w tym niestabilna i nieergonomiczna pozycja pracownika, powoduj¹ca, ¿e pracownik
by wybraæ wyrobion¹ masê z dna urz¹dzenia musia³ g³êboko schylaæ siê do
wnêtrza maszyny, a ta z kolei niedogodnoœæ prowadzi³aby do podejmowania przez
pracownika zachowañ ryzykownych, w celu u³atwienia sobie uci¹¿liwej i k³opotli-
wej ergonomicznie pracy,

7) jakie by³y powody zmiany zeznañ przez œwiadków: Marzenê B., Jadwigê L., Walde-
mara M., Jaros³awa M. (którego nale¿y skonfrontowaæ z inspektorem pracy Pio-
trem L.) i Piotra M., na temat praktyki blokowania wy³¹cznika pieluch¹,

8) czy pokrzywdzony zosta³ nale¿ycie przygotowany do pracy przez Jaros³awa M., jak
te¿ przez inne osoby, których kompetencje do przeprowadzania rzetelnego in-
strukta¿u stanowiskowego budz¹ w¹tpliwoœci,

9) jakie by³y okolicznoœci wypadku przy pracy, który mia³ mieæ miejsce w roku 2007,
a zwi¹zany by³ z niew³aœciwym operowaniem pracownika w strefie niebezpiecznej,

10) czy w ZPC „Vobro” by³ opracowany wykaz prac niebezpiecznych oraz czy praca przy
mieszalniku kremów do takich prac zosta³a zaliczona,

11) czy zosta³y dope³nione wszystkie wymogi zwi¹zane z organizacj¹ takiej pracy i nad-
zorem nad jej wykonywaniem,

12) czy dokonano zmiany konstrukcyjnej mieszalnika lub te¿ zmiany funkcji maszy-
ny, tj. czy u¿ywano urz¹dzenia nieznanego pochodzenia niezgodnie z jego pierwot-
nym (nieznanym) przeznaczeniem, na które to kategorycznie wskazuj¹ w swojej opi-
nii eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu Badaw-
czego w Warszawie; w tym zakresie przes³uchaæ ponownie œwiadka Stanis³awa N.,
który zezna³, ¿e otwór zaspawano kilkanaœcie lat temu, a co jest niezgodne z kart¹
naprawy i przegl¹du maszyn z lutego 2008 r. oraz przes³uchaæ mechaników, którzy
wykonywali czynnoœci w lutym 2008 r. i autora wspomnianego zapisu, Marka R.,

13) czy stanowisko pracy K.P. zosta³o zorganizowane w myœl art. 212 kodeksu pracy,
w tym zgodnie z zasadami bhp.

Stanowisko s¹du nale¿y podzieliæ szczególnie w zakresie niedostatecznego wyjaœ-
nienia przez prokuratora prowadz¹cego œledztwo, okolicznoœci wymontowania œlimaka
z mieszalnika i zaspawania otworu w dnie tego urz¹dzenia. W tym zakresie prokurator
nie wykona³ wszystkich niezbêdnych czynnoœci, wskazanych póŸniej przez s¹d. Ponad-
to lakonicznie przes³uchano w dniach 7 i 27 maja 2008 r. œwiadka Piotra M., który ze-
zna³, ¿e kierownictwo zak³adu œciga³o praktykê blokowania wy³¹cznika mieszalnika.
Prokurator przes³uchuj¹c wy¿ej wymienionego œwiadka nie doprecyzowa³ tych zeznañ.

Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e S¹d w uzasadnieniu postanowienia wskaza³ miêdzy in-
nymi na to, ¿e cyt.: „Prokurator Prokuratury Rejonowej w B. nale¿ycie i wszechstronnie
gromadzi³ materia³ dowodowy w sprawie, w szczególnoœci na uznanie zas³ugiwa³ fakt
zwrócenia siê przez organ prowadz¹cy postêpowanie przygotowawcze o opiniê do eks-
pertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego Instytutu Badawczego
w Warszawie. Natomiast, w ocenie S¹du, dotychczas nie zosta³y sprawdzone wszystkie
okolicznoœci, na które wskazywa³a treœæ zawiadomienia i nie wyjaœniono rysuj¹cych
siê sprzecznoœci w materiale dowodowym, przede wszystkim w zeznaniach œwiadków,
którzy w toku postêpowania zmieniali swoje relacje, a przyczyny zmiany zeznañ nie zo-
sta³y wyjaœnione. Zdaniem S¹du przed zgromadzeniem w sposób wyczerpuj¹cy mate-
ria³u dowodowego nie znajduje te¿ oparcia kategoryczne ustalenie, i¿ nie dosz³o do
wyczerpania znamion wystêpku z art. 220 §1 k.k. i dlatego S¹d uzna³, i¿ rozstrzygniê-
cie z dnia 29 maja 2009 r. by³o przedwczesne”.
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Uznaæ nale¿y, ¿e prokurator zrealizowa³ szereg czynnoœci procesowych, a decyzjê
merytoryczn¹ podj¹³ dzia³aj¹c w granicach swobodnej oceny dowodów.

Odnosz¹c siê do innych zagadnieñ podnoszonych przez senatora Micha³a Wojtcza-
ka, w tym do kwestii wy³¹czenia Prokuratury Rejonowej w B. zaznaczyæ nale¿y, ¿e za-
sady wy³¹czenia prokuratora od prowadzenia sprawy okreœlaj¹ przepisy k.p.k. Miêdzy
innymi w myœl art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 § 1 k.p.k., prokurator ulega wy³¹czeniu,
je¿eli istnieje okolicznoœæ tego rodzaju, ¿e mog³aby wywo³aæ uzasadnion¹ w¹tpliwoœæ,
co do jego bezstronnoœci w danej sprawie. O wy³¹czeniu prokuratora prowadz¹cego po-
stêpowanie przygotowawcze orzeka bezpoœrednio prze³o¿ony, w tym przypadku Proku-
rator Rejonowy w B. Oceniaj¹c stan postêpowania brak podstaw do stawiania tezy
o stronniczoœci prokuratora prowadz¹cego, czy Prokuratury Rejonowej w B. Okolicz-
noœæ uchylenia przez S¹d decyzji o umorzeniu sama w sobie nie stwarza takiej sytuacji.

Brak zatem faktycznych oraz merytorycznych przes³anek dla podjêcia decyzji o wy-
³¹czeniu Prokuratury Rejonowej w B. z uwagi na w¹tpliwoœci co do bezstronnoœci tej
jednostki.

Pozostawiono do decyzji Prokuratora Okrêgowego w Toruniu ocenê, czy wzglêdy
spo³ecznego i medialnego zainteresowania, towarzysz¹ce temu emocje w okreœlonych
realiach nie bêd¹ mia³y wp³ywu na swobodê decyzji podjêtych w Prokuraturze Rejono-
wej w B. i czy w zwi¹zku z tym zachodzi celowoœæ przekazania sprawy do innej jedno-
stki okrêgu toruñskiego.

Zalecono jednoczeœnie Prokuratorowi Okrêgowemu w Toruniu, niezale¿nie od de-
cyzji w zakresie jednostki, która prowadziæ bêdzie postêpowanie, kontynuowanie œledz-
twa pod zwierzchnim nadzorem s³u¿bowym Prokuratury Okrêgowej i realizacjê zleco-
nych przez S¹d czynnoœci zgodnie z treœci¹ art. 330 § 1 k.p.k.

Jak ustalono w sprawie spowodowania œmierci K.P. nie przedstawiono dot¹d ko-
mukolwiek zarzutu. Jednak¿e, w nastêpstwie przeprowadzonego postêpowania doty-
cz¹cego wypadku przy pracy, któremu uleg³ K.P., Prokuratura Rejonowa w B.
skierowa³a w dniu 22 maja 2009 r. akt oskar¿enia do S¹du Rejonowego w B. przeciwko
Wojciechowi W. i Paw³owi B., którym zarzucono uporczywe naruszanie w okresie od
1 stycznia 2007 r. do 25 wrzeœnia 2008 r., w B. w siedzibie Zak³adów Produkcji Cukier-
niczej „VOBRO” praw 143 pracowników, tj. o przestêpstwo z art. 218 § 1 kk.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Andrzej Pogorzelski
Zastêpca
Prokuratora
Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

W dniu 14 lipca 2009 r. na 157. posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodo-
wej, której tematem by³y krajowe zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej oraz
ocena mo¿liwoœci zwiêkszenia ich wydobycia, poruszono wiele istotnych
kwestii. Poœród nich by³a tak¿e sprawa gospodarczego wykorzystania z³ó¿
metanu w Rybnickim Okrêgu Wêglowym.

Sprawê tê podniós³ znawca górnictwa, pan senator profesor Antoni Moty-
czka, podaj¹c przyk³ady zinwentaryzowanych, choæ nieeksploatowanych bo-
gatych z³ó¿ metanu na terenie Rybnickiego Okrêgu Wêglowego. Metan to
w Polsce wci¹¿ niewykorzystane Ÿród³o energii, które zagospodarowane tak
jak w Marklowicach, gdzie jest Ÿród³em ogrzewania kompleksu szkolnego,
s³u¿yæ mo¿e lokalnym samorz¹dom, a tak¿e gospodarce jako alternatywa dla
innych Ÿróde³ energii – wêgla, a zw³aszcza deficytowego gazu ziemnego.

Przedk³adam tê sprawê Panu Premierowi, jak zawsze zatroskanemu
o rozwój polskiej gospodarki, w nadziei na podjêcie stosownych dzia³añ, któ-
re wyzwol¹ istniej¹ce rezerwy gospodarcze.

Z uszanowaniem
Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie w sprawie wykorzystania z³ó¿ metanu w Rybnickim

Okrêgu Wêglowym, z³o¿one przez Pana Senatora Henryka WoŸniaka podczas 42. po-
siedzenia Senatu w dniu 22 paŸdziernika br., uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Odmetanowanie z³ó¿ wêgla kamiennego ma znaczenie zarówno ze wzglêdu na mo¿-
liwoœæ pozyskania cennego surowca energetycznego, jak i ze wzglêdu na zwiêkszenie
bezpieczeñstwa pracy za³óg górniczych. Z uwagi na wysokie ceny surowców energe-
tycznych na rynkach œwiatowych oraz rozwój nowych technologii pozyskiwania i wyko-
rzystania metanu, w ostatnim okresie obserwowany jest znaczny wzrost zaintereso-
wania wielu firm mo¿liwoœciami poszukiwañ, rozpoznawania i wydobywania metanu
z pok³adów wêgla w Polsce. Wed³ug stanu na dzieñ 1 listopada 2009 roku Minister Œro-
dowiska udzieli³ 15 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ metanu i 2 konce-
sje na wydobywanie metanu.

Metan wystêpuj¹cy w postaci cz¹stek gazu zaadsorbowanych na ziarnach wêgla
(MPW) wystêpuje w Polsce g³ównie w z³o¿ach Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego.
Geologiczne zasoby perspektywiczne ocenione s¹ na oko³o 254 mld m3, w tym bilanso-
we zasoby wydobywalne mog¹ wynosiæ oko³o 150 mld m3. Udokumentowane zasoby
metanu wystêpuj¹ w 51 z³o¿ach. Zasoby wydobywalne bilansowe tego surowca wyno-
sz¹ 99,0 mld m3, w tym w obszarach eksploatowanych (zagospodarowanych) z³ó¿ wêg-
la 33,7 mld m3, a poza zasiêgiem górniczej eksploatacji wêgla 65,3 mld m3. Zasoby
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przemys³owe w z³o¿ach zagospodarowanych okreœlone zosta³y dla 22 z³ó¿ i wynosz¹
5,5 mld m3.

Wydobycie metanu w roku 2008 wynosi³o 549 mln m3 i wzros³o w porównaniu do
roku poprzedniego o 23 mln m3. Iloœæ metanu wyemitowanego do atmosfery ze z³ó¿
wêgla kamiennego o udokumentowanych zasobach metanu wynios³a 89 mln m3.

Du¿a zawartoœæ metanu towarzysz¹cego pok³adom wêgla stanowi najwiêkszy prob-
lem dla kopalñ Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pracy.
Spó³ka stara siê sukcesywnie wykorzystywaæ gospodarczo metan zu¿ywaj¹c go w uk³a-
dach centralnych klimatyzacji, suszarniach oraz uk³adach elektroenergetycznych.
JSW SA przeznaczy³a w ostatnich dziesiêciu latach na zagospodarowanie metanu i in-
westycje z tym zwi¹zane prawie 120 mln z³. Najwiêcej kosztowa³y silniki uk³adów koge-
neracyjnych, czyli wytwarzaj¹cych ciep³o i energiê elektryczn¹ w kopalniach
„Krupiñski” i „Pniówek”. W tej ostatniej kopalni metan wykorzystywany jest w uk³adzie
centralnej klimatyzacji zak³adu.

W z³o¿ach Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglowego, gdzie eksploatacja wêgla kamien-
nego zosta³a zakoñczona, koncentracje metanu s¹ znacznie mniejsze. Zasoby perspek-
tywiczne okreœlono tu na oko³o 5 mld m3.

Znaczenie gospodarcze wyst¹pieñ metanu pok³adów wêgla w Lubelskim Zag³êbiu
Wêglowym nie zosta³o jeszcze definitywnie ustalone. Nie wyklucza siê mo¿liwoœci wy-
stêpowania tu interesuj¹cych iloœci tego surowca, lecz ma³a iloœæ posiadanych aktual-
nie informacji nie daje podstaw do szacunku liczbowego. Wiêcej informacji powinny
dostarczyæ badania planowane przez szkock¹ firmê Composite Energy. Firma ta, spe-
cjalizuj¹ca siê w poszukiwaniu i wydobywaniu metanu z pok³adów wêgla, uzyska³a
w sierpniu 2008 r. koncesjê na poszukiwanie i rozpoznawanie z³ó¿ metanu na Lubel-
szczyŸnie.

Jak wynika z powy¿szego najwiêkszy potencja³ odnoœnie do wykorzystania metanu
z pok³adów wêgla istnieje w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym.

Doceniaj¹c wagê zagadnienia w Ministerstwie Gospodarki podejmowane s¹ inicjaty-
wy zmierzaj¹ce do wsparcia rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a z metanu
uwalnianego i ujmowanego przy do³owych robotach górniczych w kopalniach wêgla ka-
miennego. W dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” przewidziano
maksymalne zagospodarowanie metanu uwalnianego przy eksploatacji wêgla w kopal-
niach. Zaproponowano równie¿ zmianê ustawy – Prawo energetyczne, której projekt ak-
tualnie zosta³ skierowany do Sejmu. W ustawie wprowadzono zmiany, które powoduj¹,
¿e równie¿ energia produkowana z metanu bêdzie objêta systemem œwiadectw pocho-
dzenia energii z kogeneracji, co skutkuje zwiêkszeniem przychodów z jej sprzeda¿y.

Aktywna dzia³alnoœæ firm, które otrzyma³y koncesje na poszukiwanie i wydobywa-
nie metanu, przy wsparciu Ministerstwa Gospodarki powinny uczyniæ metan z pok³a-
dów wêgla elementem bezpieczeñstwa energetycznego polskiej gospodarki.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Gra¿yna Henclewska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka WoŸniaka

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Oœwiadczenie to dotyczy radykalnego nasilenia siê przypadków ³ama-
nia praw cz³owieka wobec mniejszoœci polskiej, wobec Polaków zamiesz-
ka³ych na Litwie, praw zagwarantowanych przepisami konwencji Rady
Europy oraz dwustronn¹ umow¹ polsko-litewsk¹.

W³adze Republiki Litewskiej, wydaj¹c administracyjny nakaz usuniêcia
tablic z nazwami miejscowoœci i ulic w jêzyku polskim w rejonach zamieszka-
³ych w wiêkszoœci przez Polaków, naruszaj¹ art. 14 traktatu miêdzy Rzeczy-
pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i dobro-
s¹siedzkiej wspó³pracy. Art. 14 mówi, ¿e mniejszoœci maj¹ prawo do swobod-
nego pos³ugiwania siê jêzykiem mniejszoœci w ¿yciu prywatnym i publicz-
nym. W³adze naruszaj¹ te¿ przepisy art. 15, które mówi¹, ¿e obie strony roz-
wa¿¹ dopuszczenie u¿ywania jêzyków mniejszoœci narodowych przed
swoimi urzêdami, w szczególnoœci w tych jednostkach administracyjno-tery-
torialnych, w których du¿¹ czêœæ ludnoœci stanowi mniejszoœæ narodowa,
i zapewni¹ mniejszoœciom narodowym dostêp do publicznych œrodków maso-
wego przekazu. Taka sytuacja ma przecie¿ miejsce w rejonach solecznickim
i wileñskim, które w ponad 80% s¹ zamieszkane przez Polaków. Decyzje te
³ami¹ te¿ prawo zawarte w art. 10 konwencji Rady Europy o ochronie mniej-
szoœci narodowych, której strony zobowi¹zuj¹ siê uznaæ prawo ka¿dej osoby
nale¿¹cej do mniejszoœci narodowej do tego, by swobodnie i nieskrêpowanie,
prywatnie i publicznie, ustnie i pisemnie u¿ywaæ jêzyka swojej mniejszoœci,
a tak¿e stwarzaæ warunki do u¿ywania jêzyka mniejszoœci w obcowaniu
w urzêdach z w³adzami administracyjnymi. Naruszaj¹ te¿ one art. 11, zgod-
nie z którym strony bêd¹ staraæ siê umieszczaæ w jêzyku mniejszoœci napisy
tradycyjnych nazw miejscowoœci, ulic oraz innych nazw topograficznych.

Druga sprawa. Administracyjne zarz¹dzenia w³adz litewskich powoduj¹
marginalizacjê szkó³ z polskim jêzykiem nauczania poprzez zmniejszanie roli
jêzyka polskiego jako przedmiotu nauczania oraz ustawowo wp³ywaj¹ na
gorsz¹ sytuacjê finansow¹ szkó³ z polskim jêzykiem nauczania, co w efekcie
prowadzi do dysparytetu w dostêpie do edukacji oraz narusza art. 14 trakta-
tu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych sto-
sunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy. Naruszaj¹ ponadto przepisy art. 15
traktatu oraz art. 15 wczeœniej przywo³ywanej konwencji Rady Europy.

Trzecia sprawa. Dzia³ania administracji pañstwowej Republiki Litew-
skiej prowadz¹ do ograniczenia praw wyborczych polskiej mniejszoœci naro-
dowej na Litwie poprzez wprowadzanie progów wyborczych dla organizacji
mniejszoœci narodowych, przede wszystkim mniejszoœci polskiej, oraz po-
przez sztuczne dzielenie administracyjnych rejonów Republiki Litewskiej, na
których mniejszoœæ polska historycznie stanowi wiêkszoœæ. Ograniczenia
praw wyborczych Polaków wynikaj¹ równie¿ z zakazu u¿ywania w prowa-
dzonych kampaniach wyborczych jêzyka ojczystego, czyli jêzyka polskiego.
Narzucony, na³o¿ony jest wymóg pos³ugiwania siê jêzykiem litewskim rów-
nie¿ w dokumentach s³u¿¹cych do przeprowadzenia wyborów. Nie chodzi tyl-
ko o materia³y dotycz¹ce kampanii wyborczych, ale tak¿e o oficjalne
dokumenty wyborcze, w tym karty do g³osowania, w których pos³ugiwanie
siê jêzykiem litewskim jest niezrozumia³e dla Polaków w starszym wieku, na-
wet bêd¹cych obywatelami litewskimi, bo oni nie znaj¹ jêzyka litewskiego.

Te dzia³ania ograniczaj¹ce prawa wyborcze Polaków zamieszka³ych na
Litwie naruszaj¹ tak¿e art. 14 traktatu o dobrym s¹siedztwie miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ i Republik¹ Litewsk¹, a tak¿e art. 4 konwencji Rady Eu-
ropy.

Rzeczpospolita Polska jest pañstwem, które – i to mo¿emy mówiæ z dum¹
– szanuje prawa obywatelskie mniejszoœci narodowych zamieszkuj¹cych jej
terytorium. Co do tego nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci. Znajduje to odzwiercied-
lenie w poszanowaniu prawa do pos³ugiwania siê przez te mniejszoœci ich jê-
zykami ojczystymi. Mo¿na przywo³aæ przyk³ad przestrzegania tego tak
bardzo szanowanego prawa w odniesieniu do nielicznej przecie¿ mniejszoœci,
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to znaczy mniejszoœci litewskiej, zamieszkuj¹cej gminê Sejny w wojewódz-
twie podlaskim, to poszanowanie znajduje odzwierciedlenie równie¿ w dwu-
jêzycznych nazwach topograficznych na Œl¹sku Opolskim, a tak¿e
w stosunku do mniejszoœci narodowych zamieszkuj¹cych województwo pod-
laskie. Pañstwo polskie wspiera te¿ edukacjê dzieci pochodz¹cych z mniej-
szoœci narodowych zamieszka³ych w Polsce, stosuj¹c preferencje wobec
szkó³, do których te dzieci uczêszczaj¹. Pañstwo polskie stosuje te¿ w odnie-
sieniu do najwiêkszej mniejszoœci, jak¹ jest mniejszoœæ niemiecka, preferen-
cjê wyborcz¹ zapewniaj¹c¹ reprezentacjê tej mniejszoœci w Sejmie.

Miêdzy tymi godnymi poszanowania i uznania dzia³aniami w³adz Rze-
czypospolitej Polskiej a dzia³aniami Republiki Litewskiej istnieje, niestety,
asymetria.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ pana ministra spraw zagranicznych
o to, jakie dzia³ania podejmuje Rzeczpospolita Polska, to znaczy minister
spraw zagranicznych, by doprowadziæ do przestrzegania przez Republikê Li-
tewsk¹ traktatu o dobrym s¹siedztwie oraz do wype³niania zobowi¹zañ, ja-
kie Republika Litewska przyjê³a na siebie, wstêpuj¹c do Unii Europejskiej
i przyjmuj¹c zobowi¹zania wynikaj¹ce z prawa unijnego.

Henryk WoŸniak

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Henryka WoŸniaka z³o¿one podczas

42. posiedzenia Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r., (pismo nr BPS/DSK-043-
-2066/09 z dnia 28 paŸdziernika 2009 r.) ws. radykalnego nasilenia siê przypadków
³amania praw cz³owieka wobec mniejszoœci polskiej na Litwie, przedstawiam nastêpu-
j¹ce wyjaœnienia.

MSZ pragnie zapewniæ, ¿e problemy polskiej mniejszoœci na Litwie niezmiennie na-
le¿¹ do priorytetów w dzia³alnoœci resortu. Ten specjalny stosunek wynika ze œwiado-
moœci, ¿e nierozwi¹zane od lat sprawy coraz bardziej niekorzystnie oddzia³uj¹ na
sytuacjê i samopoczucie Polaków na Litwie oraz polsko-litewskie relacje polityczne.
Jednoczeœnie, pozostaje dla nas wyzwaniem niechêtne stanowisko strony litewskiej
wobec naszych sugestii i brak woli do rozwi¹zania problemów.

Z analizy sytuacji prawnej i faktycznej mniejszoœci polskiej na Litwie wyraŸnie wy-
nika, ¿e mimo zaanga¿owania w sprawê kolejnych prezydentów, premierów, mar-
sza³ków Sejmu i Senatu oraz ministrów spraw zagranicznych, podnoszenia przez nich
tego zagadnienia na ka¿dym spotkaniu ze swymi litewskimi odpowiednikami, mijaj¹ce
lata nie przynosz¹ zauwa¿alnej poprawy sytuacji. Obserwuj¹c dzia³ania strony litew-
skiej mo¿na skonstatowaæ, ¿e w rzeczywistoœci stosunku w³adz litewskich do polskiej
mniejszoœci narodowej nie kszta³tuj¹ zapisy Traktatu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republika Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy, ani
Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszoœci narodowych, ale ¿e kwestie
mniejszoœci s¹ elementem przetargowym w walce o strategiczne cele pañstwa litew-
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skiego (elektrownia atomowa, most elektroenergetyczny, inne rozwi¹zania infrastruk-
turalne itd.).

Wielokrotnie zarówno przez MSZ, jak i na forum Zgromadzenia Parlamentarnego
Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Republiki RL oceniana by³a realizacja przez stronê li-
tewsk¹ ww. Traktatu i zawsze okazywa³o siê, ¿e najwiêcej uchybieñ jest w realizacji po-
stanowieñ dotycz¹cych mniejszoœci, tj. artyku³ów 13–15. Strona litewska nie kwestio-
nowa³a zasadniczo takich ocen. Stosunek strony litewskiej do Konwencji Ramowej, do-
kumentu z za³o¿enia kompromisowego, niedoskona³ego i raczej wskazuj¹cego po¿¹da-
ne cele, ni¿ nakazuj¹cego ich wykonywanie, prezentuje nota Ambasady RL z dnia
13 lipca 2009 r., jak¹ otrzymaliœmy po czterech miesi¹cach od naszego zapytania
o miejsce Konwencji Ramowej w systemie prawnym Republiki Litwy. Nasze pytanie by-
³o reakcj¹ na orzeczenie Naczelnego S¹du Administracyjnego RL z 30 stycznia 2009 r.,
zakazuj¹ce podwójnej pisowni nazw ulic w Rejonie Wileñskim i u¿yte w uzasadnieniu
stwierdzenie, ¿e Konwencja ma charakter dokumentu polityczno-programowego. Nota
Ambasady faktycznie potwierdza³a takie rozumienie przez Litwê Konwencji i wskazy-
wa³a, ¿e w³adze litewskie na podstawie m.in. ostatnich dwóch akapitów preambu³y do
Konwencji, a zw³aszcza ze stanowi¹cego wyk³adniê autentyczn¹ Raportu Wyjaœnia-
j¹cego do Konwencji Ramowej, wyprowadzaj¹ wniosek, ¿e przepisy Konwencji nie po-
siadaj¹ na Litwie bezpoœredniej mocy wi¹¿¹cej.

Sygna³em nowego podejœcia rz¹du RP do tej czêœci relacji polsko-litewskich by³o
sejmowe exposé Pana Ministra Rados³awa Sikorskiego z 2008 r. Nastêpnie, wielokrot-
nie by³o podnoszone i jasno prezentowane stronie litewskiej i opinii publicznej znacze-
nie kwestii mniejszoœci w ca³okszta³cie stosunków polsko-litewskich. Równoczeœnie,
do czasu zauwa¿alnej zmiany stosunku w³adz litewskich do mniejszoœci, ograniczone
zosta³o dzia³anie kilku instytucjonalnych forów rozmów na tematy interesuj¹ce stronê
litewsk¹. Konstatacja, ¿e prowadzone od lat bilateralne rozmowy i negocjacje (nawet
na najwy¿szym szczeblu) nie przynosz¹ oczekiwanych, pozytywnych rezultatów, spo-
wodowa³a, ¿e strona polska postanowi³a silnie zaakcentowaæ problematykê praw pol-
skiej mniejszoœci na Litwie na forum Rady Europy. MSZ podjê³o starania o odnoto-
wanie w powstaj¹cej w Strasburgu drugiej rezolucji na temat implementacji przez Lit-
wê postanowieñ Konwencji Ramowej o ochronie mniejszoœci narodowych naszego nie-
zadowolenia z braku postêpu na Litwie we wdra¿aniu postanowieñ Konwencji do
systemu prawnego RL. Od czasu przyjêcia poprzedniej rezolucji wci¹¿ pozostaj¹ na Lit-
wie nierozwi¹zane problemy, m.in. pos³ugiwanie siê jêzykiem mniejszoœci narodowych
w kontaktach z administracj¹ publiczn¹, u¿ywanie nazw miejsc i ulic w jêzykach
mniejszoœci oraz zapisywanie imion i nazwisk w dokumentach osobistych. Postêpowa-
nie w Strasburgu nie zosta³o jeszcze zakoñczone, ale ju¿ teraz dziêki dzia³aniom Sta³e-
go Przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy reprezentanci innych pañstw dowiedzieli
siê o nierozwi¹zanych problemach Polaków na Litwie i stosunku do nich w³adz litew-
skich.

MSZ podejmuje ponadto wiele innych dzia³añ. Jest wœród nich m.in. codzienne
monitorowanie sytuacji mniejszoœci polskiej przez Ambasadê RP w Wilnie. Otrzymy-
wane informacje s³u¿¹ MSZ do kszta³towania polskiej polityki zagranicznej, z trakto-
wan¹ jako jej integralna czêœæ – polityk¹ polonijn¹. Placówka w Wilnie utrzymuje tak¿e
sta³y i bliski kontakt z kierownictwem organizacji polskiej mniejszoœci, tak¿e z polity-
kami litewskimi, mediami polskojêzycznymi i litewskojêzycznymi. Prowadzi rozmowy
z najwy¿szymi politykami Litwy – jak choæby, gdy wa¿y³y siê losy Wileñskiej Filii Uni-
wersytetu w Bia³ymstoku, przekazuje w³adzom litewskim ró¿nego typu dokumenty
i korespondencjê dyplomatyczn¹, np. démarche (jedna z najostrzejszych w dyplomacji
form oœwiadczenia swego stanowiska) po bezprawnym zburzeniu pomnika poœwiêco-
nego ¿o³nierzom polskim w Oranach (Varené).

Liczne s¹ dzia³ania podejmowane osobiœcie przez Ministra Spraw Zagranicznych
Pana Rados³awa Sikorskiego, m.in. (w dniu 23 paŸdziernika 2009 r.) rozmowa z amba-
sadorem RL w Polsce p. E. Meilunasem, podczas której Pan Minister przypomnia³ roz-
mówcy krytyczn¹ ocenê poszanowania praw mniejszoœci na Litwie, podkreœlaj¹c
niepokoj¹c¹ tendencjê do lituanizacji polskich szkó³ na Litwie, kwestiê pisowni pol-
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skich nazwisk i nazw topograficznych w jêzyku polskim. Zwróci³ równie¿ uwagê na in-
tensywny (szczególnie w br.) dialog na wysokim szczeblu politycznym, w ramach
którego strona polska wielokrotnie apelowa³a o poszanowanie postulatów polskiej
mniejszoœci na Litwie. Postulaty strony polskiej nie zosta³y uwzglêdnione przez Litwê,
która nie realizuje deklaracji o woli uregulowania spraw spornych.

Wczeœniej, w dniu 22 kwietnia 2009 r. Pan Minister R. Sikorski odby³ rozmowê
z Ministrem Spraw Zagranicznych Litwy Panem V. Uszackasem, po której poinformo-
wa³ media, i¿ poruszy³ m.in. kwestie zwi¹zane z obywatelami litewskimi polskiego po-
chodzenia, w szczególnoœci dotycz¹ce zwrotu ziemi, ustawy o pisowni nazwisk, jak te¿
sprawy szkolnictwa polskiego na Litwie. Pan Minister R. Sikorski przypomnia³ wów-
czas, ¿e wkrótce przypada 15. rocznica podpisania polsko-litewskiego traktatu o przy-
jaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy i wyrazi³ ubolewanie, ¿e nie bêdzie
mo¿liwe œwiêtowanie tego jubileuszu, bowiem nie wszystkie zapisy traktatu zosta³y
zrealizowane. WypowiedŸ ta okreœli³a sposób potraktowania tej wa¿nej rocznicy przez
stronê polsk¹, co znalaz³o odbicie choæby w przebiegu majowego posiedzenia Zgroma-
dzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu RL w Wilnie, po raz pierwszy w hi-
storii zakoñczonego bez wspólnej deklaracji koñcowej.

Wa¿nym sposobem podkreœlenia znaczenia problematyki mniejszoœci polskiej na
Litwie by³o sformu³owanie przez Pana Ministra R. Sikorskiego propozycji i doprowa-
dzenie do spotkania Pana Premiera D. Tuska z liderami spo³ecznoœci polskiej na Litwie
w dniu 27 maja 2009 r.

Problemami mniejszoœci polskiej na Litwie wielokrotnie zajmowali siê tak¿e zastêp-
cy Ministra Spraw Zagranicznych i wyspecjalizowane departamenty, w tym nowo wy-
odrêbniony w strukturze resortu Departament Wspó³pracy z Poloni¹.

Przytoczone powy¿ej przyk³ady ilustruj¹ intencje i aktywnoœæ MSZ w zakresie roz-
wi¹zywania problemów mniejszoœci polskiej na Litwie. Mam nadziejê, ¿e potwierdzaj¹
one znaczenie, jakie resort przywi¹zuje do tej trudnej problematyki. Mogê te¿ zapew-
niæ, ¿e Ministerstwo kontynuowaæ bêdzie podejmowanie niezbêdnych dzia³añ dla po-
prawienia sytuacji polskiej mniejszoœci na Litwie i ochrony nale¿nych jej praw.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od leœników pó³nocnej Polski, pracuj¹cych w terenie (leœniczych i nadleœ-

niczych) oraz od zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w PGL „Lasy Pañstwo-
we”, docieraj¹ do mnie krytyczne opinie dotycz¹ce wprowadzanych przez
dyrektora generalnego zmian organizacyjnych, polegaj¹cych na likwidacji
oko³o dziewiêciuset leœnictw.

W opiniach tych podkreœlany jest brak jednoznacznych zasad i kryteriów
likwidacji leœnictw. Ponadto zauwa¿a siê niczym nieuzasadniony brak równo-
wagi, przejawiaj¹cy w tym, i¿ w pó³nocnych dyrekcjach skala likwidacji ma
byæ znacznie wy¿sza ni¿ w dyrekcjach Polski centralnej i po³udniowej. Skut-
kiem tego bêdzie pog³êbienie ró¿nic w zakresie obci¹¿enia prac¹ na niekorzyœæ
leœników z pó³nocy kraju, a przecie¿ ci ostatni ju¿ dzisiaj maj¹ leœnictwa wiêk-
sze, a co za tym idzie, wy¿sze pozyskanie drewna. Z przedstawionych mi opi-
nii wynika tak¿e, ¿e we wszystkich nowo opracowywanych planach
urz¹dzania lasu dla poszczególnych nadleœnictw zadania w zakresie pozys-
kania drewna dla leœniczych rosn¹ przeciêtnie o 30%. Nie wziêto przy tym pod
uwagê nowych obci¹¿eñ leœniczych, takich chocia¿by jak koniecznoœæ prowa-
dzenia edukacji przyrodniczo-leœnej czy obowi¹zek godzenia gospodarki leœ-
nej z wprowadzanym aktualnie programem Natura 2000. Zdaniem opiniuj¹-
cych nie uwzglêdniono tak¿e faktu, i¿ finanse Lasów Pañstwowych pomimo
kryzysu maj¹ siê dobrze i nie wymagaj¹ tak radykalnych posuniêæ.

Zwrócono mi uwagê, ¿e gdyby dosz³o do restrukturyzacji zgodnie z przy-
jêtymi za³o¿eniami, to dla przyk³adu przeciêtne leœnictwo na terenie RDLP
w Toruniu bêdzie mia³o powierzchniê oko³o 1 tysi¹ca 700 ha, a pozyskanie
drewna w nim oscylowaæ bêdzie w granicach 7 tysiêcy m3. Z kolei na tere-
nach po³udniowej i centralnej Polski wartoœci te wynosiæ bêd¹ odpowiednio
od 1 tysi¹ca 200 ha do 1 tysi¹ca 500 ha przy pozyskaniu drewna na jedno
leœnictwo okreœlonym na 5 tysiêcy – 6 tysiêcy m3.

W likwidowanych leœnictwach planuje siê sprzeda¿ leœniczówek, co
praktycznie uniemo¿liwi ewentualne odtworzenie struktury organizacyjnej
w przypadku wzrostu liczby zadañ w najbli¿szych latach. Godne podkreœle-
nia jest znaczenie bliskoœci siedziby leœnictwa dla ludnoœci wiejskiej, która
w³aœnie korzystaj¹c z poœrednictwa leœniczego jest wa¿nym klientem Lasów
Pañstwowych. Mniejsza liczba leœnictw os³abi skutecznoœæ i efektywnoœæ
nadzoru, co nieuchronnie doprowadzi do wzrostu szkodnictwa leœnego. Leœ-
nicy nadmieniaj¹ równie¿, ¿e starsi leœniczowie (powy¿ej piêædziesi¹tego ro-
ku ¿ycia) ju¿ dzisiaj nie mog¹ podo³aæ zadaniom, s¹ dotkniêci wieloma
schorzeniami, a oko³o 30% z nich systematycznie siê leczy, wykonuj¹c jedno-
czeœnie swoj¹ pracê. Dodaj¹, i¿ wszystkie pó³nocne RDLP, generuj¹c przez la-
ta dodatnie wyniki finansowe, de facto utrzymuj¹ dyrekcje po³udniowe,
z których wiêkszoœæ jest deficytowa.

Przekonany o zasadnoœci tych opinii, pozwalam sobie uprzejmie prosiæ
Pana Ministra o spowodowanie, by rozwa¿ono je dog³êbnie i uwzglêdniono.
Je¿eli ca³kowite zahamowanie likwidacji leœnictw jest niemo¿liwe, to wa¿ne
wydaje siê ograniczenie skali dzia³añ restrukturyzacyjnych do niezbêdnego
minimum i wypracowanie obiektywnych, przejrzystych, identycznych dla re-
gionalnych dyrekcji ca³ej Polski regu³ tego procesu.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 13 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

42. posiedzenia Senatu RP w dniu 22 paŸdziernika 2009 roku, przekazane pismem
znak: BPS/DSK-043-2067/09, dotycz¹ce propozycji zmian organizacyjnych w PGL La-
sy Pañstwowe wprowadzanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych, in-
formujê jak ni¿ej.

Sprawy kadrowe i organizacyjne w Lasach Pañstwowych zgodnie z art. 33–35 usta-
wy z dnia 28 wrzeœnia 1991 roku o lasach nale¿¹ do kompetencji odpowiednich kierowni-
ków jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 33 pkt. 1 Lasami Pañstwowymi kieruje
Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych, wobec czego zwróci³em siê do Dyrektora
o wyjaœnienia w tej sprawie.

Prowadzone obecnie w jednostkach organizacyjnych Lasów Pañstwowych prace
nad programami optymalizacji struktur organizacyjnych oraz poziomu zatrudnienia,
maj¹ na celu doskonalenie funkcjonowania wewnêtrznych struktur Lasów Pañstwo-
wych na poszczególnych poziomach organizacji i ich dostosowanie do wielofunkcyjne-
go charakteru gospodarki leœnej, utrzymanie konkurencyjnoœci polskiego surowca
drzewnego i wyrobów z drewna na rynku europejskim oraz zachowanie zasady samofi-
nansowania siê Lasów Pañstwowych.

W³aœciwe plany optymalizacji w Lasach Pañstwowych powstan¹ najpierw na pozio-
mie nadleœnictw, nastêpnie na poziomie regionalnych dyrekcji Lasów Pañstwowych,
z uwzglêdnieniem wystêpuj¹cych lokalnie uwarunkowañ. Dyrektorzy regionalnych dy-
rekcji Lasów Pañstwowych, w konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi, podejm¹ decyzje
o ostatecznym kszta³cie optymalizacji w podleg³ych im jednostkach organizacyjnych.

Na potrzeby niezbêdnych w procesie optymalizacji analiz Dyrektor Generalny po-
wo³a³ zespó³ zadaniowy, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli jednostek organizacyjnych La-
sów Pañstwowych, w tym tak¿e przedstawicieli dzia³aj¹cych w Lasach Pañstwowych
central zwi¹zkowych. Zespó³ ten, w opracowanej metodyce analizy przyj¹³ jednakowe
dla jednostek w ka¿dej czêœci kraju, autorskie kryteria oceny i analizy funkcjonowania
obecnych struktur organizacyjnych Lasów Pañstwowych, z w³¹czeniem równie¿ synte-
tycznych stopni trudnoœci dla nadleœnictw.

Jednoczeœnie Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych zapewni³ mnie, ¿e wszelkie
dzia³ania w zakresie ewentualnej optymalizacji funkcjonowania jednostek organizacyj-
nych PGL Lasy Pañstwowe, s¹ poprzedzane gruntown¹ analiz¹, uwzglêdniaj¹c¹ wszel-
kie aspekty funkcjonowania i dzia³alnoœci Lasów Pañstwowych, zarówno ekonomicz-
ne, przyrodnicze, jak i spo³eczne.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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43. POSIEDZENIE SENATU
(5 listopada 2009 r.)





Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê z proœb¹ o informacjê w sprawie likwidacji Filii nr 3 Archi-

wum Wojsk L¹dowych w Krakowie.
Archiwum to obejmuje swoim zasiêgiem piêæ województw po³udniowo-

-wschodniej Polski, a przeniesienie go do Oleœnicy mo¿e spowodowaæ, ¿e wie-
le wa¿nych i cennych dokumentów znajdzie siê w ogromnym oddaleniu od
chc¹cych z nich korzystaæ, co w znacznym stopniu to korzystanie z nich
utrudni.

Chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, czy skala oszczêdnoœci zwi¹zanych
z likwidacj¹ krakowskiej filii Archiwum Wojsk L¹dowych przewy¿sza koszty
przetransportowania zasobów archiwum na Dolny Œl¹sk i czy tak wa¿ny oœro-
dek akademicki i kulturalny, jakim jest Kraków, powinien straciæ tak cenn¹
placówkê.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.10

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 listopada br. doty-
cz¹ce likwidacji filii nr 3 Archiwum Wojsk L¹dowych w Krakowie (BPS/DSK-043-
-2069/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Sieæ archiwów wojskowych tworz¹: Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie,
Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim,
Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, Archiwum Si³ Powietrznych w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim oraz Archiwum Wojsk L¹dowych w Warszawie z filiami w Krakowie,
Oleœnicy i Toruniu. W tym kszta³cie i iloœci archiwa funkcjonuj¹ od 1995 r., kiedy to na
potrzeby ówczesnego Krakowskiego Okrêgu Wojskowego, powo³ane zosta³o archiwum
w Krakowie. Przez wspomniane lata archiwa wojskowe podlega³y jedynie zmianom or-
ganizacyjnym w zakresie zmiany nazwy lub podleg³oœci.

Przeobra¿enia, jakie dokona³y siê w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w ostatnich latach, skutkuj¹ m.in. zmniejszeniem iloœci jednostek wojskowych. Powo-
duje to potrzebê racjonalizacji sieci archiwów wojskowych i dostosowania jej do po-
trzeb Si³ Zbrojnych. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ reorganizacji sieci archiwów
wojskowych polegaj¹cej na likwidacji dwóch archiwów – Archiwum Wojsk L¹dowych
w Warszawie i filii Nr 3 Archiwum Wojsk L¹dowych w Krakowie. Oznacza to zmniejsze-
nie liczby archiwów wojskowych o 20%, co wpisuje siê w ogólny kierunek przeobra¿eñ
w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragnê jednoczeœnie zapewniæ, ¿e nie spowoduje to uszczerbku zarówno w zakresie
bie¿¹cej archiwizacji dokumentacji wojskowej, jak i obni¿enia jakoœci us³ug œwiadczo-
nych na rzecz instytucji publicznych i spo³eczeñstwa.
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Wybór wskazanych archiwów nie jest przypadkowy i zosta³ podyktowany racjonal-
nymi wzglêdami. Pod uwagê brane by³y ró¿ne czynniki, m.in. warunki przechowywa-
nia zbiorów, wielkoœæ zasobu archiwalnego, zainteresowanie œrodowisk naukowych
oraz perspektywy dalszego rozwoju i modernizacji. W przypadku archiwum w Krako-
wie nie bez znaczenia jest fakt, i¿ jego zasób archiwalny jest najmniejszy ze wszystkich
archiwów i stanowi niespe³na 1/3 zasobu archiwum w Oleœnicy lub Toruniu. Wynika
to z faktu, ¿e krakowskie archiwum zosta³o utworzone stosunkowo niedawno,
tj. w 1995 r. Obejmuje swoim zasiêgiem cztery województwa, a iloœæ zgromadzonych
w nim materia³ów archiwalnych, ze wzglêdu na stosunkowo krótki okres funkcjonowa-
nia, nie przekracza 25% ca³ego zasobu tego archiwum. Wskazany zasób cieszy siê nie-
wielkim zainteresowaniem œrodowisk naukowych (np. w 2008 r. nie zg³oszono w tym
zakresie wniosków o udostêpnienie akt). Natomiast ze wzglêdu na fakt, ¿e archiwum
realizuje kwerendy na rzecz urzêdów, instytucji naukowych i osób prywatnych, g³ów-
nie na podstawie wniosków przesy³anych poczt¹ i odpowiedŸ udzielana jest równie¿ t¹
drog¹ – przeniesienie zasobu archiwalnego do Oleœnicy nie bêdzie mia³o ¿adnego wp³y-
wu na terminowoœæ i jakoœæ realizacji tych zadañ.

Podsumowuj¹c pragnê zaznaczyæ, ¿e w stosunku do pracowników likwidowanego
archiwum w Krakowie, ze strony resortu obrony narodowej, przeprowadzone zosta³y
dzia³ania maj¹ce na celu u³atwienie znalezienia i podjêcia im nowego zatrudnienia.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z problemem, który jest istotny zarówno dla

lekarzy po³o¿ników, jak i dla kierowników urzêdów stanu cywilnego w ca³ej
Polsce, jednak najistotniej bol¹czka ta dotyka szerokiej rzeszy rodziców, któ-
rzy stracili swoje dzieci.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, tj. z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 wrzeœnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: DzU
z 2004 r. nr 161 poz. 1688), „Je¿eli dziecko urodzi³o siê martwe, zg³oszenie
takiego zdarzenia powinno nast¹piæ w ci¹gu 3 dni. W takim wypadku spo-
rz¹dza siê akt urodzenia z adnotacj¹ w rubryce «Uwagi», ¿e dziecko urodzi³o
siê martwe; aktu zgonu nie sporz¹dza siê”.

Dokumentem, który stanowi podstawê sporz¹dzenia aktu urodzenia,
jest, zgodnie z art. 40 przywo³anej ustawy, pisemne zg³oszenie urodzenia
dziecka wystawione przez lekarza, po³o¿n¹ lub zak³ad opieki zdrowotnej,
wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do rozporz¹dzenia ministra zdrowia
z dnia 2 lutego 2005 r. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ rozporz¹dzenie to nie zawiera
przepisu uzale¿niaj¹cego wydanie pisemnego zg³oszenia urodzenia od cza-
su trwania ci¹¿y. Kolejnym aktem prawnym normuj¹cym powy¿sz¹ kwe-
stiê jest rozporz¹dzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zak³adach opieki
zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (DzU z 2006 r. nr 247 poz. 1819).
Zawarte s¹ w nim definicje, kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu
wpisów w dokumentacji medycznej dotycz¹ce czasu trwania ci¹¿y, poro-
nieñ, urodzeñ ¿ywych i zgonów p³odów.

„Urodzeniem ¿ywym okreœla siê ca³kowite wydalenie lub wydobycie
z ustroju matki noworodka, niezale¿nie od czasu trwania ci¹¿y, który po takim
wydaleniu lub wydobyciu oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki ¿y-
cia, takie jak czynnoœæ serca, têtnienie pêpowiny lub wyraŸne skurcze miêœni
zale¿nych od woli, bez wzglêdu na to, czy sznur pêpowiny zosta³ przeciêty lub
³o¿ysko zosta³o oddzielone.”

„Zgonem p³odu (urodzenie martwe) okreœla siê zgon nastêpuj¹cy przed
ca³kowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki, o ile nast¹pi³ po up³y-
wie 22. tygodnia ci¹¿y lub póŸniej. O zgonie œwiadczy to, ¿e po takim wyda-
leniu lub wydobyciu p³ód nie oddycha ani nie wykazuje ¿adnego innego
znaku ¿ycia, jak czynnoœæ serca, têtnienie pêpowiny lub wyraŸne skurcze
miêœni zale¿nych od woli.”

„Poronieniem okreœla siê wydalenie lub wydobycie z ustroju matki p³odu,
który nie oddycha ani nie wykazuje ¿adnego innego znaku ¿ycia, jak czyn-
noœæ serca, têtnienie pêpowiny lub wyraŸne skurcze miêœni zale¿nych od wo-
li, o ile nast¹pi³o to przed up³ywem 22. tygodnia ci¹¿y (21 tygodni i 6 dni).”

W praktyce pisemne zg³oszenie urodzenia dziecka sporz¹dzane jest,
w przypadku urodzenia ¿ywego i urodzenia martwego, wed³ug wymienio-
nych definicji wystêpuj¹cych w dokumentacji medycznej. Pisemne zg³o-
szenie urodzenia dziecka nie jest wystawiane w razie poronieñ, co
mog³oby oznaczaæ, ¿e w takich wypadkach nie mo¿e byæ sporz¹dzany akt
urodzenia.

Aktualnie istnieje interpretacja, i¿ pisemne zg³oszenie urodzenia dziecka
nie jest dokumentacj¹ medyczn¹, dlatego te¿ nie maj¹ do niej zastosowania
kryteria okreœlone w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 21 grudnia
2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zak³adach
opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. W takiej sytuacji to samo
zdarzenie mo¿e byæ traktowane jako urodzenie martwe wed³ug przepisów
o zg³oszeniu urodzenia dziecka, a wed³ug przepisów o dokumentacji medycz-
nej – jako poronienie. Konsekwencj¹ takiej interpretacji jest koniecznoœæ spo-
rz¹dzania aktu urodzenia w ka¿dym przypadku poronienia, a brak spójnoœci
przepisów stwarza niew¹tpliwe i konkretnie wystêpuj¹ce trudnoœci w prak-
tyce rejestrowania urodzeñ.
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Jako jeden z przyk³adów takich trudnoœci mo¿na wskazaæ obowi¹zek
wpisania p³ci dziecka w akcie urodzenia sporz¹dzanym na podstawie pisem-
nego zg³oszenia urodzenia, co bardzo czêsto, w przypadku wczesnych poro-
nieñ, nie jest mo¿liwe z punktu widzenia lekarza medycyny. Nieustalenie p³ci
dziecka uniemo¿liwia nastêpnie ustalenie jego to¿samoœci, gdy¿ w takiej sy-
tuacji nie mog¹ zostaæ wype³nione rubryki aktu urodzenia okreœlaj¹ce imiê
dziecka i jego nazwisko, tym samym akt urodzenia dla dziecka martwo uro-
dzonego nie mo¿e powstaæ.

Dlatego te¿ istnieje realna i przek³adaj¹ca siê na praktykê rejestracji uro-
dzeñ interpretacyjna rozbie¿noœæ pojêcia „martwe urodzenie” w przepisach
o dokumentacji medycznej oraz w przepisach o zg³oszeniu urodzenia dziecka,
co stwarza potrzebê pilnego podjêcia dzia³añ legislacyjnych ujednolicaj¹cych
interpretacje w tej sprawie.

Pod koniec 2006 r. trwa³y prace nad projektem zmiany tego rozporz¹dze-
nia polegaj¹cej na wpisaniu definicji zgonu p³odu (martwego urodzenia) iden-
tycznej z t¹, która wystêpuje w dokumentacji medycznej okreœlonej
w za³¹czniku do rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej. Ministerstwo wyco-
fa³o siê z proponowanych zmian, które pozwoli³yby rejestrowaæ urodzenia
martwe dopiero od 22. tygodnia ci¹¿y.

Bardzo proszê Pani¹ Minister o interwencjê w tej sprawie i ujednolicenie
przepisów powy¿szych rozporz¹dzeñ.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Przemys³awa B³aszczyka skierowane do

Ministra Zdrowia w dniu 12 listopada 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2070/09), w spra-
wie obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych dotycz¹cych postêpowania w przypadku mart-
wego urodzenia dziecka, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Kwestie zwi¹zane z postêpowaniem w przypadku martwego urodzenia dziecka re-
guluj¹ nastêpuj¹ce przepisy.

Stosownie do ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) urodzenie dziecka nale¿y zg³osiæ w ci¹gu 14 dni od
dnia urodzenia. Jeœli dziecko urodzi siê martwe, zg³oszenie tego zdarzenia powinno na-
st¹piæ w ci¹gu 3 dni. Wydane na podstawie ww. ustawy, rozporz¹dzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zg³oszenia urodzenia dziecka (Dz. U.
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Nr 27, poz. 232) precyzuje formê i sposób wype³niania dokumentu: „Pisemnego zg³o-
szenia urodzenia dziecka”. Podkreœliæ nale¿y, i¿ przedmiotowe pisemne zg³oszenie uro-
dzenia dziecka nie stanowi dokumentacji medycznej. W zwi¹zku z powy¿szym nie
stosuje siê do niego kryteriów okreœlonych w za³¹czniku do rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej w zakresie opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006 r.
Nr 247, poz. 1819), zgodnie z którymi: poronieniem okreœla siê jako wydalenie lub wy-
dobycie z ustroju matki p³odu, który nie oddycha ani nie wykazuje ¿adnego innego
znaku ¿ycia, jak czynnoœæ serca, têtnienie pêpowiny lub wyraŸne skurcze miêœni mimo
woli, o ile nast¹pi³o to przed up³ywem 22 tygodnia ci¹¿y (21 tygodni i 6 dni). Podkreœliæ
nale¿y, ¿e kryterium jest tutaj „oznaka ¿ycia”, a nie kryterium czasowe.

W tym miejscu pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e obowi¹zuj¹ce regulacje prawne za-
warte w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru
kart zgonu oraz sposobu jej wype³niania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782 z póŸn. zm.) i w spra-
wie postêpowania ze zw³okami i szcz¹tkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z póŸn.
zm.), które jednoznacznie zabezpieczaj¹ prawo do pochowania dziecka martwo urodzo-
nego, nawet w tych przypadkach, gdy wed³ug kryteriów medycznych, a tak¿e w myœl
przepisów o dokumentacji medycznej nast¹pi³o poronienie, a nie urodzenie martwe.

Ponadto, przepisy ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywil-
nego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) oraz rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zg³oszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27,
poz. 232) nie ograniczaj¹ obowi¹zku zg³oszenia urodzenia martwego ze wzglêdu na
czas trwania ci¹¿y.

Jeœli natomiast chodzi o przypadki, w których wpisanie niektórych danych jest
utrudnione b¹dŸ niemo¿liwe, np. kiedy nie mo¿na okreœliæ p³ci martwo urodzonego
dziecka, w przypadku okreœlenia p³ci przy wype³nieniu dokumentów potwierdzaj¹cych
urodzenie martwe dziecka dopuszczalne jest stosowanie „uprawdopodobnienia” da-
nych lub gdy jest to niemo¿liwe, niepisanie niektórych danych. Tym samym uzasad-
nione wydaje siê zastosowanie analogicznie przepisu art. 67 ust. 2 ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego i dokonanie w dokumencie stosownej adnotacji. Jeœli zaœ
chodzi o „uprawdopodobnienie” dokonywane przez pracownika zak³adu opieki zdro-
wotnej to podstaw¹ mo¿e byæ np. przeprowadzone badanie USG czy inne badania/ob-
serwacje, które w zakresie okreœlenia p³ci nie daj¹ 100% pewnoœci i dlatego w ich
kontekœcie mo¿na u¿ywaæ okreœlenia „uprawdopodobnienie”. Odnosi siê ono wy³¹cz-
nie do wskazañ medycznych, nie zaœ do odczuæ matki.

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e uprawdopodobnienie p³ci mo¿e (ale nie musi) byæ do-
konane przez pracownika zak³adu opieki zdrowotnej. Odmowa wystawienia aktu uro-
dzenia dziecka z adnotacj¹, ¿e dziecko urodzi³o siê martwe przez Urz¹d Stanu
Cywilnego nie stanowi przeszkody w mo¿liwoœci sprawienia pogrzebu.

W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, ¿e jeœli istniej¹
dowody potwierdzaj¹ce ci¹¿ê/martwe urodzenie brak jest podstaw do odmowy wysta-
wienia pisemnego zg³oszenia urodzenia dziecka i nale¿y wype³niæ je w mo¿liwie szero-
kim zakresie.

Do Ministra Zdrowia docieraj¹ sygna³y o k³opotach z interpretacj¹ i niejednolitym
stosowaniu przepisów w powy¿szym zakresie. Minister Zdrowia maj¹c na uwadze fakt,
¿e poronienie jest to trudne doœwiadczenie dla rodziców, a w szczególnoœci kobiet, skie-
rowa³ pismo z proœb¹ o objêcie szczególn¹ opiek¹ kobiety rodz¹ce oraz stosowanie
przepisów w tym zakresie do wszystkich szpitali, w których funkcjonuj¹ oddzia³y po-
³o¿nicze.

Jednoczeœnie informujê, i¿ zmiany w zakresie zg³oszenia urodzenia musz¹ na-
st¹piæ na poziomie ustawy, która mo¿e ewentualnie wprowadziæ ograniczenia w zakre-
sie zg³aszania urodzeñ. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji przygoto-
wuje zmiany Prawa o aktach stanu cywilnego, które obejm¹ tak¿e tê kwestiê.

Nie ulega w¹tpliwoœci potrzeba zmian tak¿e w zakresie ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. 00.23.295, z póŸn. zm.), do której
aktami wykonawczymi s¹ rozporz¹dzenia w sprawie w sprawie wzoru karty zgonu oraz
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sposobu jej wype³niania oraz w sprawie postêpowania ze zw³okami i szcz¹tkami ludz-
kimi. Powsta³a ona w zupe³nie innej rzeczywistoœci prawnej, organizacyjnej i gospodar-
czej. Archaicznoœæ przepisów prawnych skutkuje zasadnoœci¹ podjêcia prac nad
wprowadzeniem zmian, tak aby nowe regulacje odpowiada³y istniej¹cym potrzebom
i by³y dostosowane do aktualnej rzeczywistoœci.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak poinformowa³ mnie pan Jacek Olszewski, m¹¿ zmar³ej wybitnej pol-

skiej siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej, pojawiaj¹ siê próby wykorzystania
nazwiska i wizerunku jego ¿ony bez wiedzy i zgody rodziny.

Pragnê zapytaæ, czy w ocenie Pana Ministra istniej¹ wystarczaj¹ce regu-
lacje prawne, które zabezpieczaj¹ ochronê wizerunku zmar³ych osób publicz-
nych przed ewentualnymi nadu¿yciami w tej kwestii. Czy to wy³¹cznie dobry
obyczaj nakazuje uzyskanie takiej zgody? W jaki sposób rodziny mog¹ chro-
niæ dobr¹ pamiêæ zmar³ej bliskiej osoby? Czy istniej¹ce regulacje s¹ wystar-
czaj¹ce i czy nie mo¿na usprawniæ postêpowañ w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator Krystynê Bochenek

podczas 43. posiedzenia Senatu w dniu 5 listopada 2009 r., przekazane przy piœmie
Pana Marsza³ka z dnia 12 listopada 2009 r. Nr BPS/DSK-043-2071/09, dotycz¹ce
praw osób najbli¿szych zmar³ego do ochrony dóbr osobistych, uprzejmie przedsta-
wiam, co nastêpuje.

Obowi¹zuj¹cy system prawny przewiduje rozwi¹zania chroni¹ce dobra osobiste
ka¿dego cz³owieka.

Zgodnie z art. 23 k.c. dobra osobiste cz³owieka, jak w szczególnoœci zdrowie, wol-
noœæ, czeœæ, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica kore-
spondencji, nietykalnoœæ mieszkania, twórczoœæ naukowa, artystyczna, wynalazcza
i racjonalizatorska, pozostaj¹ pod ochron¹ prawa cywilnego niezale¿nie od ochrony
przewidzianej w innych przepisach.

Wskazany powy¿ej katalog dóbr osobistych ma charakter otwarty, a doktryna i ju-
dykatura wskazuj¹ kolejne dobra osobiste w miarê rozwoju stosunków spo³ecznych,
doskonal¹c t¹ drog¹ system ochrony tych dóbr. Ochron¹ jest objête m.in. takie dobro
osobiste jak prawo najbli¿szej rodziny do kultywowania pamiêci osoby zmar³ej. Dobro
to realizuje siê nie tylko poprzez prawo do pochowania zw³ok, ich przeniesienia lub
ekshumacji, ustalenia napisu nagrobnego, decydowania o wygl¹dzie nagrobka, pielêg-
nacji grobu, odwiedzania, odbywania ceremonii religijnych, wybudowania nagrobka,
ale obejmuje równie¿ ochronê osoby zmar³ej w ka¿dym innym aspekcie, tj. czci, wize-
runku, nazwiska, itd. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w takim przypadku ochronie podle-
gaj¹ dobra osobiste osób najbli¿szych dla osoby zmar³ej, a nie dobra osobiste
zmar³ego, gdy¿ prawa podmiotowe s³u¿¹ce ochronie poszczególnych dóbr osobistych
s¹ tak œciœle zwi¹zane z osob¹ chronion¹, ¿e wygasaj¹ z chwil¹ jej œmierci, nie mog¹
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równie¿ przechodziæ na inne podmioty w drodze czynnoœci prawnych, czy te¿ dziedzi-
czenia.

Ochrona dóbr osobistych mo¿e byæ realizowana w ró¿ny sposób i za pomoc¹ ró¿-
nych œrodków ochrony prawnej. Ochrona ta mo¿e mieæ charakter niemaj¹tkowy, jak
i maj¹tkowy.

Zgodnie z treœci¹ art. 24 § 1 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagro¿one cudzym
dzia³aniem, mo¿e ¿¹daæ zaniechania tego dzia³ania, chyba ¿e nie jest ono bezprawne.
W razie dokonanego naruszenia mo¿e tak¿e ¿¹daæ, a¿eby osoba, która dopuœci³a siê
naruszenia, dope³ni³a czynnoœci potrzebnych do usuniêcia jego skutków, w szczegól-
noœci a¿eby z³o¿y³a oœwiadczenie odpowiedniej treœci i w odpowiedniej formie. Na zasa-
dach przewidzianych w kodeksie mo¿e równie¿ ¿¹daæ zadoœæuczynienia pieniê¿nego
lub zap³aty odpowiedniej sumy pieniê¿nej na wskazany cel spo³eczny (art. 448 k.c.).
Art. 24 § 2 k.c. stanowi, ¿e je¿eli wskutek naruszenia dobra osobistego zosta³a wy-
rz¹dzona szkoda maj¹tkowa, poszkodowany mo¿e ¿¹daæ jej naprawienia na zasadach
ogólnych (art. 415 i nast. k.c.). Z art. 24 § 3 k.c. wynika natomiast, ¿e wskazane powy-
¿ej przepisy nie uchybiaj¹ uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach,
w szczególnoœci w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. Mo¿liwe jest ponadto
wytoczenie powództwa o ustalenie, ¿e okreœlone dobro osobiste przys³uguje konkretnej
osobie, jak równie¿, ¿e dobro to zosta³o zagro¿one lub ju¿ naruszone (w tym przypadku
podstawê prawn¹ takiego ¿¹dania stanowi art. 189 k.p.c.).

Przes³anka bezprawnoœci zagro¿enia lub naruszenia dobra osobistego, o której mo-
wa w art. 24 § 1 k.c., zostaje wy³¹czona w razie uzyskania zgody uprawnionego. Zatem
zgoda uprawnionego stanowi warunek konieczny, prowadz¹cy do wy³¹czenia bezpraw-
noœci, a co za tym idzie – do przyjêcia braku odpowiedzialnoœci za naruszenie b¹dŸ za-
gro¿enie naruszenia dobra osobistego.

Podsumowuj¹c, obowi¹zuj¹cy system prawny zapewnia ka¿dej osobie, której dobro
osobiste zosta³o naruszone lub te¿ tylko zagro¿one (tak¿e osobie najbli¿szej dla osoby
zmar³ej) szeroki katalog œrodków s³u¿¹cych ochronie tych dóbr. Niew¹tpliwie jednak
d¹¿enie do doskonalenia tego systemu jest ide¹ s³uszn¹. Z tych wzglêdów Komisja Ko-
dyfikacyjna Prawa Cywilnego dzia³aj¹ca przy Ministrze Sprawiedliwoœci przygotowuj¹c
wstêpny projekt czêœci ogólnej przysz³ego Kodeksu cywilnego zaproponowa³a tak¿e re-
gulacjê dotycz¹c¹ ochrony dóbr osobistych. Regulacja ta przewiduje silniejsz¹ ochronê
interesów maj¹tkowych poszkodowanego poprzez przyznanie mu nie tylko prawa do
zadoœæuczynienia i odszkodowania, ale tak¿e uprawnienia do ¿¹dania wydania korzy-
œci uzyskanych przez osobê, która dopuœci³a siê naruszenia dobra osobistego.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywil-

nych w art. 102 ust. 1 ustala przes³anki zwolnienia od takich kosztów. Spoty-
kam siê jednak z g³osami (podnosi³a to tak¿e œl¹ska prasa), ¿e ³atwiej
zwolnienie od kosztów uzyskuj¹ osoby zamo¿niejsze, a trudniej o nie czasa-
mi ubo¿szym obywatelom. Podobne opinie s¹ równie¿ formu³owane w odnie-
sieniu do zwolnieñ od kosztów w sprawach karnych, dokonywanych na
podstawie kodeksu postêpowania karnego. I choæ zastrze¿enia tego typu mo-
g¹ mieæ charakter subiektywny, budz¹ jednak pewien niepokój.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o opiniê w tej sprawie
oraz odpowiedŸ na pytanie, czy planowane s¹ w tym zakresie zmiany legis-
lacyjne.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez pani¹ Senator Krystynê Bochenek

podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r., przekazane przy piœmie
Pana Marsza³ka z dnia 12 listopada 2009 r. Nr BPS/DSK-043-2071/09, dotycz¹ce
przes³anek zwolnienia od kosztów s¹dowych, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W postêpowaniu cywilnym, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z póŸn. zm.), zwanej
dalej „u.k.s.c.”, koszty s¹dowe obowi¹zana jest uiœciæ strona, która wnosi do s¹du pis-
mo podlegaj¹ce op³acie lub powoduj¹ce wydatki, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przes³anki zwolnienia od kosztów s¹dowych w systemie pol-
skiego prawa s¹ tak okreœlone, ¿eby umo¿liwiæ realizacjê prawa do s¹du osobom, które
ze wzglêdów ekonomicznych nie mog³yby tych kosztów ponieœæ. Brak jest zatem pod-
staw do twierdzenia, jakoby zwolnienie od kosztów s¹dowych jest przywilejem „osób
zamo¿niejszych”.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 i 2 u.k.s.c. osoba fizyczna ubiegaj¹ca siê o zwolnienie od
kosztów s¹dowych powinna do³¹czyæ do wniosku oœwiadczenie, ¿e nie jest w stanie po-
nieœæ kosztów s¹dowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Oœwiadczenie takie zawieraæ powinno szczegó³owe dane o stanie rodzinnym, maj¹tku,
dochodach i Ÿród³ach utrzymania osoby ubiegaj¹cej siê o zwolnienie od kosztów. S¹d
mo¿e jednak nie poprzestaæ na oœwiadczeniu, je¿eli z materia³u zebranego w sprawie
wynika, ¿e stan maj¹tkowy osoby ubiegaj¹cej siê o zwolnienie od kosztów s¹dowych
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odbiega od danych zawartych w oœwiadczeniu. W takiej sytuacji mo¿e byæ zarz¹dzone
dochodzenie w celu usuniêcia w¹tpliwoœci do co rzeczywistego stanu maj¹tkowego
osoby ubiegaj¹cej siê o zwolnienie od kosztów (art. 109 ust. 1 u.k.s.c.).

Podstawê koniecznych ustaleñ s¹du w zakresie zwolnienia od kosztów s¹dowych
w sprawach cywilnych stanowi¹ wiêc informacje pochodz¹ce nie tylko od strony, ale
równie¿ zawarte m.in. w aktach sprawy, pozwalaj¹ce okreœliæ stan maj¹tkowy osoby
ubiegaj¹cej siê o zwolnienie, jej warunki rodzinne, wysokoœæ dochodów i mo¿liwoœci
zarobkowe. Chodzi tu o nale¿yte wywa¿enie interesu strony i jej prawa do s¹du oraz
troski o finanse publiczne. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy przypadek podlega in-
dywidualnej ocenie, przy czym sêdzia ma prawo do w³asnej oceny wiarygodnoœci i mo-
cy przed³o¿onych dowodów oraz interpretacji przepisów. Zaznaczyæ nale¿y, i¿
udzielenie zwolnienia od kosztów s¹dowych podlega weryfikacji w toku postêpowania
na ka¿dym jego etapie, a¿ do prawomocnego zakoñczenia sprawy (art. 110 u.k.s.c.).
Zmiana w stosunkach maj¹tkowych na korzyœæ strony, której udzielono zwolnienia,
mo¿e skutkowaæ ca³kowitym lub czêœciowym cofniêciem zwolnienia. Na potrzebê pod-
jêcia takiej decyzji mo¿e zwróciæ s¹dowi uwagê tak¿e przeciwnik procesowy strony
zwolnionej od kosztów s¹dowych.

Podobnie zobiektywizowany tryb postêpowania, jak w zakresie zwolnienia od kosz-
tów s¹dowych w sprawach cywilnych, obowi¹zuje w procesie karnym.

W postêpowaniu karnym wszelkie wydatki tymczasowo wyk³ada Skarb Pañstwa,
chyba ¿e ustawa stanowi inaczej (art. 619 § 1 k.p.k.).

W orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie s¹d mo¿e zwolniæ oskar¿onego lub oskar-
¿yciela posi³kowego w ca³oœci lub w czêœci od zap³aty na rzecz Skarbu Pañstwa kosztów
s¹dowych, je¿eli istniej¹ podstawy do uznania, ¿e uiszczenie ich by³oby dla nich zbyt
uci¹¿liwe ze wzglêdu na sytuacjê rodzinn¹, maj¹tkow¹ i wysokoœæ dochodów, jak rów-
nie¿ wtedy, gdy przemawiaj¹ za tym wzglêdy s³usznoœci (art. 624 § 1 k.p.k.). S¹d te¿
zwalnia osobê w ca³oœci lub w czêœci od wy³o¿enia kosztów podlegaj¹cych uiszczeniu
przy wnoszeniu pisma procesowego, je¿eli wykaza³a ona, ¿e ze wzglêdu na jej sytuacjê
rodzinn¹, maj¹tkow¹ i wysokoœæ dochodów wy³o¿enie ich by³oby zbyt uci¹¿liwe
(art. 623 k.p.k.).

Trzeba te¿ dodaæ, ¿e zasad¹ jest zaskar¿alnoœæ orzeczeñ s¹du o odmowie zwolnie-
nia od kosztów s¹dowych, tak w postêpowaniu cywilnym, jak i karnym. Zasadnoœæ de-
cyzji podjêtej przez s¹d w tym przedmiocie oraz argumentów przytoczonych na jej
poparcie, jest oceniana w ramach kontroli instancyjnej.

Uzasadniony wydaje siê pogl¹d, ¿e mo¿liwoœæ weryfikacji wydanego orzeczenia daje
gwarancjê jego prawid³owoœci i obiektywizmu.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie dysponuje danymi, z których wynika³oby, ¿e opi-
sany wy¿ej system zwalniania od kosztów s¹dowych funkcjonuje niezgodnie ze swoim
przeznaczeniem, tj. ochron¹ osób ubogich.

Z tych wzglêdów nie zachodzi potrzeba podjêcia inicjatywy legislacyjnej w omawia-
nym zakresie.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zgodnie z przys³uguj¹cym senatorowi RP prawem do sk³adania oœwiad-
czeñ, kierujê do Pana Ministra pismo (zostanie ono przes³ane drog¹ pocztow¹)
nades³ane przez marsza³ka wojewódzkiego mazowieckiego, pana Adama
Struzika, który zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o interwencjê w sprawie drastycz-
nego wzrostu wp³at wyrównawczych, zwanych potocznie „janosikowym”, na
rok 2010 dla województwa mazowieckiego.

Rok 2005 – 310 mln z³, czyli 24% uzyskanych dochodów podatkowych.
Wp³ata na rok 2010 wzros³a do 939 mln z³, czyli do 54%. Jednoczeœnie w³a-
dze województwa mazowieckiego stwierdzaj¹, i¿ obecnie obowi¹zuj¹cy sys-
tem ustalania wp³at do bud¿etu pañstwa i podzia³u wp³ywów pomiêdzy
województwa, jako dochodów z tytu³u regionalnej czêœci subwencji ogólnej,
jest niekonstytucyjny. Pan marsza³ek Struzik proponuje tak¹ zmianê syste-
mu, która – jego zdaniem – zapewni³aby ka¿demu regionowi gwarantowany
poziom dochodów.

Przesy³am wiêc na rêce Pana Ministra te propozycje i równoczeœnie kieru-
jê je do rozwa¿enia przez senack¹ Komisjê Bud¿etu i Finansów Publicznych,
przekazuj¹c je przewodnicz¹cemu – Kazimierzowi Kleinie.

Liczê na zajêcie stanowiska i na odpowiedŸ w ustawowym terminie.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 listopada 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹ na

43. posiedzeniu Senatu w dniu 5 listopada 2009 r. skierowanym do Ministra Finan-
sów, przes³anym przy piœmie z dnia 12 grudnia 2009 r. nr BPS/DSK-043-2072/09,
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Obecny system wp³at do bud¿etu pañstwa, o których mowa w art. 29, 30 i 31 usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
(Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z póŸn. zm.), z przeznaczeniem na czêœæ równowa¿¹c¹
(gminy i powiaty) i czêœæ regionaln¹ (województwa), jest zwi¹zany z systemem wyrów-
nywania dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego, w wyniku redystrybucji œrod-
ków pomiêdzy tymi jednostkami (system poziomego wyrównywania dochodów).

Pocz¹wszy od 2008 r. czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej dla gmin powiatów
oraz czêœæ regionalna dla województw s¹ rozdzielane miêdzy poszczególne jednostki
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wed³ug ustawowo okreœlonych zasad. Do koñca 2007 r. zasady podzia³u by³y okreœlo-
ne w rozporz¹dzeniach Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 25 ww. ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
czêœæ regionaln¹ subwencji ogólnej, pochodz¹c¹ z wp³at województw, dzieli siê:

– 20% – miêdzy województwa, w których stopa bezrobocia jest wy¿sza od 110% œre-
dniej stopy bezrobocia w kraju,

– 40% – miêdzy województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeli-
czeniu na 1 mieszkañca województwa jest wy¿sza od powierzchni dróg wojewódz-
kich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkañca kraju,

– 10% – miêdzy województwa, w których PKB w województwie w przeliczeniu na
1mieszkañcawojewództwa jestni¿szyod75%PKBwkrajuwprzeliczeniuna1miesz-
kañca kraju,

– 15% – miêdzy województwa w zale¿noœci od wysokoœci wydatków bie¿¹cych, ponie-
sionych w roku poprzedzaj¹cym rok bazowy na regionalne kolejowe przewozy pa-
sa¿erskie,

– 15% – miêdzy województwa, w których planowane dochody na rok bud¿etowy z ty-
tu³u czêœci wyrównawczej i kwot wchodz¹cych w sk³ad czêœci regionalnej sub-
wencji ogólnej, pomniejszone o planowan¹ kwotê wp³aty do bud¿etu pañstwa s¹
ni¿sze od dochodów planowanych z tego samego tytu³u na rok bazowy.

W roku 2008 i 2009 r. dwa województwa dokonuj¹ce wp³at do bud¿etu pañstwa,
tj. województwo dolnoœl¹skie i mazowieckie otrzyma³y równie¿ czêœæ regionaln¹ sub-
wencji ogólnej. W 2008 r. województwo dolnoœl¹skie otrzyma³o 14.897.484 z³ (123%
wp³aty), natomiast województwo mazowieckie 71.458.919 z³ (10% wp³aty), natomiast
w 2009 r. województwo dolnoœl¹skie otrzyma³o 41.192.158 z³ (268% wp³aty), a woje-
wództwo mazowieckie 156.256.916 z³ (18% wp³aty).

Marsza³ek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.
nr BF.I.WP./NK/0728-3/09 wyst¹pi³ do Ministra Finansów w sprawie zmiany obecnie
obowi¹zuj¹cego systemu ustalania wp³at do bud¿etu pañstwa. Nale¿y jednak zazna-
czyæ, ¿e problematyka dokonywania wp³at sygnalizowana by³a nie tylko przez Woje-
wództwo Mazowieckie, ale równie¿ przez miasta na prawach powiatu oraz omawiana
by³a na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego.

W zwi¹zku z postulatami strony samorz¹dowej, jako Wspó³przewodnicz¹cy Zespo-
³u ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Teryto-
rialnego ze strony rz¹dowej, zwróci³am siê do Wspó³przewodnicz¹cego Zespo³u ze
strony samorz¹dowej (pismo z dnia 30 wrzeœnia br.) o przedstawienie – w trybie pilnym
– uzgodnionej propozycji strony samorz¹dowej w sprawie sposobu naliczania wp³at do
bud¿etu pañstwa.

Do chwili obecnej propozycja taka nie zosta³a przedstawiona.
Wp³aty województw samorz¹dowych do bud¿etu pañstwa by³y tak¿e przedmiotem

posiedzenia Sejmowej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu
5 listopada 2009 r. W materia³ach przygotowanych na to posiedzenie, Ministerstwo Fi-
nansów przedstawi³o analizê wp³at jednostek samorz¹du terytorialnego z przeznacze-
niem na czêœæ równowa¿¹c¹ i regionaln¹ subwencji ogólnej i szczegó³owo odnios³o siê
do rozwi¹zañ zaproponowanych przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ z uwagi na zaawansowanie prac nad ustaw¹
bud¿etow¹ na rok 2010 i uchwa³ami bud¿etowymi jednostek samorz¹du terytorialne-
go, nie jest mo¿liwa zmiana zasad dokonywania wp³at przez samorz¹dy, których do-
chody na 1 mieszkañca znacznie przekraczaj¹ œredni¹ krajow¹ na 2010 rok.

Odnosz¹c siê do propozycji Województwa Mazowieckiego, dotycz¹cej wprowadze-
nia zmian w ustawie oraz dostrzegaj¹c potrzebê dokonania modyfikacji systemu finan-
sowania jednostek samorz¹du terytorialnego Rz¹d, w porozumieniu ze stron¹
samorz¹dow¹ Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, powo³a³ Zespó³ ro-
boczy, którego zadaniem jest wypracowanie strategicznych zmian w zakresie docho-
dów jednostek samorz¹du terytorialnego.

W sk³ad Zespo³u, który podj¹³ ju¿ prace, wchodz¹ przedstawiciele strony samo-
rz¹dowej Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego oraz reprezentanci Mi-
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nistra Finansów, Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra
Infrastruktury. W ramach prac Zespo³u rozwa¿ane bêd¹ ró¿ne propozycje zmian w sys-
temie finansowym jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym równie¿ przedstawione
przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Koz³owskiego

Szanowny Panie!
W ramach oœwiadczeñ senatorskich zwracam siê do Pana z proœb¹ o roz-

poznanie interwencji, jak¹ otrzyma³am od Stowarzyszenia Zespó³ Opieku-
nów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”, która dotyczy zachowania
zagro¿onych zniszczeniem historycznych reliktów nawierzchni ulicy Ch³od-
nej, i zajêcie stanowiska w sprawie.

Pismo, które Panu przekazujê, zawiera uzasadnienie przygotowane
przez osoby kompetentne. Twierdz¹ one, i¿ wojewódzki konserwator zabyt-
ków, pani Barbara Jezierska, od marca 2009 r. nie zrobi³a nic, aby wpisaæ do
rejestru zabytków wy¿ej wymienione relikty.

Jako rodowita warszawianka nie mogê i nie chcê byæ obojêtna wobec
przemijania i niszczenia zabytków Warszawy, które powinny byæ dum¹ na-
szego miasta, stolicy Polski oraz Mazowsza, zw³aszcza ¿e opisywane przez
„ZOK” relikty historii Warszawy dotycz¹ równie¿ terenów getta.

Proszê Pana Wojewodê o wnikliwe rozpatrzenie tej interwencji i zajêcie
stanowiska wobec problemu, który narasta z up³ywem czasu.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 listopada 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z Pani pismem z dnia 12 listopada 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-

-2073/09) dotycz¹cym zajêcia stanowiska w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Se-
nator Barbarê Borys-Damiêck¹ podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada
2009 r., w za³¹czeniu przekazujê kserokopiê odpowiedzi, jaka zosta³a udzielona Pani
Senator.

Z powa¿aniem

Jacek Koz³owski
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Za³¹cznik
Pismo
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Warszawa, 26 listopada 2009 r.

Pani
Barbara Borys-Damiêcka
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 4 listopada 2009 r., po uzyskaniu informacji od
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, udzielam nastêpuj¹cych wy-
jaœnieñ.

Za³o¿enie urbanistyczne ul. Ch³odnej podlega ochronie konserwatorskiej na mocy
decyzji z dnia 1 lipca 1965 roku (nr rejestru zabytków A-57). Zgodnie z art. 3 ust. 12
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uk³ad urba-
nistyczny to przestrzenne za³o¿enie miejskie lub wiejskie, zawieraj¹ce zespo³y budow-
lane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w uk³adzie
historycznych podzia³ów w³asnoœciowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, na mocy decyzji o wpisie do rejestru zabytków, ochronie
podlega tak¿e zachowana nawierzchnia ul. Ch³odnej wraz z torowiskiem, kamiennymi
obrze¿ami ulicznymi i obrze¿ami zjazdowymi, jako element historycznego, funkcjonal-
nego rozplanowania. Nadmieniam, i¿ obszar ulicy Ch³odnej tak jak i ulicy Elektoralnej
oraz uk³ad o nadrzêdnym znaczeniu jakim jest Oœ Saska znajduj¹ siê w rejestrze zabyt-
ków od 1965 r.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie powierzenia miastu
sto³ecznemu Warszawa prowadzenia niektórych spraw z zakresu w³aœciwoœci Wojewo-
dy Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4314) i aneksów do tego porozumienia nr 1 z dnia
1 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 156, poz. 6149) i nr 3 z dnia 31 grudnia 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 269, poz. 9331) wydawanie pozwoleñ na prowadzenie robót bu-
dowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków le¿y we w³aœciwoœciach
Biura Sto³ecznego Konserwatora Zabytków Urzêdu m.st. Warszawy, do którego wp³y-
n¹³ projekt modernizacji ul. Ch³odnej i jest obecnie rozpatrywany.

Na wniosek Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, z dnia 21 paŸdziernika
2009 r., w Biurze Sto³ecznego Konserwatora Zabytków Urzêdu m.st. Warszawy jest ak-
tualnie prowadzone postêpowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na
realizacjê prac budowlanych zwi¹zanych z przebudow¹ dróg publicznych ul. Ch³odnej
i ul. Elektoralnej. Sto³eczny Konserwator Zabytków rozpatruje ten projekt, poniewa¿
uwa¿a, ¿e wpis do rejestru zabytków ulicy Ch³odnej z 1965 r. obejmuje wszystkie ele-
menty drogi, tj. równie¿ jej konstrukcjê i substancjê budowlan¹.

Jako za³¹cznik do wniosku z³o¿ono projekt budowlany opracowany przez Pracow-
niê Projektow¹ K-D. Zgodnie z opisem – przedmiotem ww. opracowania jest projekt
budowlany rewitalizacji ul. Ch³odnej na odcinku od ul. Jana Paw³a do skrzy¿owania
z ul. Towarow¹. Projekt obejmuje budowê jezdni wraz z chodnikiem, miejsc parkingo-
wych, wjazdów bramowych, parkingów, elementów ma³ej architektury, oœwietlenia
i odwodnienia oraz szatê roœlinn¹.

W ramach przyjêtych rozwi¹zañ (zgodnie z opisem) przyjêto m.in.:
• zachowanie nawierzchni brukowych w pasach jezdni;
• zachowanie i uzupe³nienie istniej¹cych krawê¿ników i kamiennych wjazdów bra-

mowych oraz zasygnalizowanie wjazdów do nieistniej¹cych dziœ kamienic (poprzez
zaznaczenie ich innym kolorem i formatem p³yt granitowych);

• korektê wlotów ulicznych w celu poprawy organizacji ruchu w rejonie skrzy¿owañ
z ul. ¯elazn¹ i Wroni¹ polegaj¹c¹ na jednostronnym ich zwê¿eniu, z budow¹ no-
wych krawê¿ników;
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• wykonanie przejœæ pieszych z dwóch kolorów kostki „wg rozwi¹zañ zastosowanych
na Krakowskim Przedmieœciu”);

• zachowanie wpustów odprowadzania wód opadowych czêœciowo wciêtych w kra-
wê¿nik i chodnik, przykrytych ¿eliwn¹ pokryw¹ oraz wykonanie analogicznie no-
wych wpustów przykrawê¿nikowych;

• wykonanie nowych chodników z p³yt granitowych;
• pasy przykrawê¿nikowe oraz wzd³u¿ linii pierzei ulicznych (szer. 60 cm) maj¹ byæ

wybrukowane drobn¹ kostk¹;
• wykonanie torowiska tramwaju konnego – konstrukcja torowiska nowa.
Nie wszystkie rozwi¹zania projektowe zosta³y opisane w sposób precyzyjny (roz-

bie¿noœci pomiêdzy czêœci¹ opisow¹ projektu a opisami na rysunkach).
Wy¿ej wymienione kwestie wymagaj¹ wyjaœnieñ z autorami projektu, co bêdzie siê

wi¹za³o z przed³u¿eniem procedury administracyjnej.

Jacek Koz³owski
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!
Na mocy przys³uguj¹cego mi prawa sk³adania oœwiadczeñ zwracam siê

do Pani Prezydent z interwencj¹, jak¹ na moje rêce z³o¿y³o Stowarzyszenie
Zespó³ Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”.

Jako rodowita warszawianka i senator wybrana g³osami mieszkañców
Warszawy nie mogê i nie chcê byæ obojêtna wobec zagro¿eñ zniszczenia za-
bytków naszego miasta.

Przesy³am wiêc na Pani rêce pismo z wnikliwym uzasadnieniem „ZOK”.
Informujê, i¿ „ZOK” podj¹³ interwencjê w sprawie zachowania zagro¿onych
zniszczeniem historycznym reliktów nawierzchni ulicy Ch³odnej, dokumento-
wanych przez architekt Mariê So³tys (zamówienie dzielnicy Wola). Jednak ar-
gumenty te zosta³y odrzucone i w³adze dzielnicy wykonuj¹ dokumentacjê
ulicy Ch³odnej, wykonawcz¹, remontow¹, pozostaj¹c¹ w sprzecznoœci z ide¹
konserwatorsk¹, ignoruj¹c wartoœci historyczne.

Myœlê, ¿e w tej sytuacji konserwator zabytków miasta Warszawy w poro-
zumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków powinien jak najszybciej
zaj¹æ siê t¹ spraw¹, wyjaœniæ j¹, a tak¿e uporz¹dkowaæ decyzje, ¿eby nie
wylaæ dziecka z k¹piel¹.

Bêdê z niecierpliwoœci¹ oczekiwaæ na informacje i rozstrzygniêcia w tej
tak wa¿nej dla historii Warszawy sprawie, zw³aszcza ¿e prace podobno s¹
ju¿ zaawansowane, a urzêdnik dzielnicy Wola na posiedzeniu komisji do
spraw rewitalizacji powiedzia³: bêdzie piêknie jak na Krakowskim Przed-
mieœciu.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ

Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r.

Pani Barbara Borys-Damiêcka
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Senatorskie
ul. Pu³awska 3 lok. 2,
02-515 Warszawa

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 4.11.2009 r., znak: BSBBD/130/36/09 (data
wp³ywu: 16.11.2009 r.), dotycz¹ce zagro¿enia zniszczeniem historycznych reliktów
nawierzchni ul. Ch³odnej, opisanego w za³¹czonym przez Pani¹ piœmie Stowarzyszenia
Zespó³ Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy „ZOK”, przesy³am Pani kolejne
wyjaœnienia w tej sprawie. Jednoczeœnie bardzo przepraszam za d³ugi termin
udzielenia odpowiedzi, spowodowany koniecznoœci¹ pe³nego rozeznania sprawy
i rozstrzygniêcia wielu w¹tpliwoœci.

W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Senator z dnia 5.11.2009 r., skierowanym do
Wojewody Mazowieckiego i do Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy, oraz w zwi¹zku
z Pani pismem z dnia 4.11.2009 r. Biuro Sto³ecznego Konserwatora Zabytków Urzêdu
m. st. Warszawy przygotowa³o informacjê dla Wojewody Mazowieckiego, przekazan¹ za
poœrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na wniosek
Burmistrza dzielnicy Wola z dnia 21.10.2009 r. toczy³o siê wówczas postêpowanie
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dotycz¹ce wydania pozwolenia na prace przy przebudowie ulicy Ch³odnej
i Elektoralnej, w trakcie którego rozstrzygano wiele w¹tpliwoœci zwi¹zanych ze
szczegó³owymi rozwi¹zaniami projektowymi. Ostatecznie wyjaœniam, ¿e Sto³eczny
Konserwator Zabytków wyda³ decyzjê 2163N/09 w dniu 18.12.2009 r. w której
pozwoli³ Miastu Sto³ecznemu Warszawie, Dzielnicy Wola na przebudowê ulicy
Ch³odnej i Elektoralnej. Prace te obejm¹ m. in. prze³o¿enie i uzupe³nienie istniej¹cej
kostki brukowej, przy zachowaniu reliktów dawnego torowiska, krawê¿ników
i kamiennych wjazdów bramowych. Projekt zak³ada te¿ wzbogacenie istniej¹cej
przestrzeni o nowe elementy, takie jak oznaczenie w posadzce ulicy przedwojennych
podzia³ów posesji i pierzei ulicy oraz symboliczne oznaczenie dawnej k³adki ³¹cz¹cej
Du¿e i Ma³e Getto oraz murów Getta. W projekcie przewidziano przemyœlan¹
organizacjê zieleni i historycznego oœwietlenia ulic. W decyzji na³o¿ono te¿ obowi¹zek
prowadzenia badañ archeologicznych w trakcie robót ziemnych z uwagi na znaczenie
tego obszaru jako terenu historycznego osadnictwa nowo¿ytnego. W najbli¿szych
dniach inwestor zamierza z³o¿yæ wniosek do Sto³ecznego Konserwatora Zabytków
o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne.

W za³¹czeniu przesy³am kopiê decyzji Sto³ecznego Konserwatora Zabytków
nr 2163N/09*.

PREZYDENT
miasta sto³ecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do burmistrza dzielnicy Rembertów miasta sto³ecznego Warszawy
Mieczys³awa Golónki

Szanowny Panie!
Korzystaj¹c z przys³uguj¹cego senatorowi RP prawa do sk³adania

oœwiadczeñ i interpelacji, proszê o udzielenie mi wyczerpuj¹cego wyjaœnie-
nia, dlaczego proœby i pisma pani Anny T. – matki samotnie wychowuj¹cej
dziecko i w dodatku chorej na SM, mieszkaj¹cej w pana dzielnicy, s¹ lekce-
wa¿one i odk³adane na nigdy.

Najbardziej zadziwia mnie brak odpowiedzi na pismo z 2 paŸdziernika
2009 r., PL-UM-WLM-KKU-7140-82-6-09, zastêpcy dyrektora biura polityki spo-
³ecznej pani Katarzyny £êgiewicz, która, powo³uj¹c siê na przewlek³¹ chorobê
pani T., kolejny raz uœwiadamia w³adzom Rembertowa, i¿ zgodnie z § 5 ust. 2
pkt 3 lit. b uchwa³y Nr LVII/1751/2009 Rady miasta sto³ecznego Warszawy
z dnia 9 lipca 2009 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Mazowieckiego Nr 132,
poz. 3937) postanowieñ § 2 pkt 1 (kryterium metra¿owego) nie stosuje siê do
osób pozostaj¹cych w zwi¹zku z warunkami mieszkaniowymi w wyj¹tkowo
trudnej sytuacji zdrowotnej obejmuj¹cej ciê¿k¹, przewlek³¹ chorobê wniosko-
dawcy.

Wiem, ¿e pani T. bêdzie znów dochodziæ swych praw. Jej ¿¹dania nie s¹
wygórowane, chce siê znaleŸæ na liœcie oczekuj¹cych.

Bezdusznoœæ pana urzêdników, którzy proponuj¹ jej powrót do pierwot-
nego miejsca zamieszkania, gdzie nie ma szans na pracê, mo¿e spowodowaæ
tragediê.

Proszê o wiêcej ludzkich uczuæ i to w granicach obowi¹zuj¹cego prawa
i przepisów. Oczekujê na pozytywn¹ odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ

Warszawa, 3.12. 2009 r.

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Pani
Barbara Borys-Damiêcka

W nawi¹zaniu do Pani pisma z dnia 4 listopada 2009 r. Nr BSBBD/130/37/09 oraz
pisma Marsza³ka Senatu RP Nr BPS/DSK-043-2075/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku i przydzia³u lokalu mieszkalnego z zaso-
bów miasta sto³ecznego Warszawy Pani Annie T. zam. w Warszawie, uprzejmie infor-
mujê, ¿e Zarz¹d Dzielnicy Rembertów w dniu 4 listopada 2009 roku stanowiskiem
Nr 64/153/2009, w oparciu o ponown¹ negatywn¹ opiniê Komisji Mieszkaniowej
z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., maj¹c na uwadze znikome zasoby mieszkaniowe Dziel-
nicy oraz krótki okres zamieszkiwania na terenie Rembertowa (Pani T. przebywa na te-
renie Rembertowa zaledwie 2 lata – bez dokonania zameldowania na pobyt sta³y lub
czasowy), podtrzyma³ wczeœniejsz¹ decyzjê w sprawie, niewyra¿aj¹c¹ zgody na zawar-
cie z ww. umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Jednoczeœnie wyjaœniam, ¿e stanowisko Nr 64/153/2009 Zarz¹du Dzielnicy Rem-
bertów m.st. Warszawy z dnia 4 listopada 2009 roku nie jest podyktowane z³¹ wol¹, je-
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dynie brakiem budownictwa komunalnego w Dzielnicy i niewielkimi zasobami
mieszkaniowymi, które nie pozwalaj¹ na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb miesz-
kañców na sta³e zwi¹zanych z Dzielnic¹ Rembertów.

Ponadto zaznaczam, ¿e sprawa mieszkaniowa Pani T. zosta³a przedstawiona Komi-
sji Mieszkaniowej oraz Zarz¹dowi Dzielnicy po raz drugi w oparciu o otrzymane od Za-
stêpcy Dyrektora Biura Polityki Lokalowej Pani Katarzyny £êgowicz pismo Nr PL-UM-
-WLM-KKU-7140-82-6-09 (wp³yw do Urzêdu Dzielnicy Rembertów w dniu 5.10.2009 r.),
które to organy podtrzyma³y swoj¹ niezale¿n¹ decyzjê w sprawie.

Urz¹d Dzielnicy Rembertów jest w pe³ni zrozumienia dla trudnej sytuacji zdrowot-
nej i materialnej Pani Anny T., jednak nie ma mo¿liwoœci udzielenia pomocy mieszka-
niowej osobom nap³ywaj¹cym do Warszawy „za prac¹”, czy z innych powodów
¿yciowych.

Ponadto informujê, ¿e ¿adna ze spraw wp³ywaj¹cych do Urzêdu Dzielnicy nie jest
lekcewa¿ona czy traktowana wybiórczo. Dokumentacja analizowana jest z wielk¹ sta-
rannoœci¹ i sumiennoœci¹, w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy.

BURMISTRZ
Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Mieczys³aw Golónka
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo prezesa Okrêgowej Rady Aptekarskiej

w Lublinie z proœb¹ o podjêcie zdecydowanych dzia³añ w celu ratowania pol-
skich aptek. By pokazaæ, jaka jest sytuacja przedstawiona przez pana preze-
sa, zacytujê fragment pisma.

„W farmacji prawo nie istnieje, a przepisy nie maj¹ zastosowania. Istnie-
je natomiast wyzysk chorego i bud¿etu, ile siê tylko da, korupcja firm dyktu-
j¹cych ceny oraz warunki i miejsca sprzeda¿y. Firmy rz¹dz¹ niepodzielnie,
w dodatku nie bêd¹c kontrolowane i sprawdzane. Ceny leków naliczane s¹
z sufitu, bo je¿eli w wybranych aptekach – sieciowych albo zaprzyjaŸnionych
z przedstawicielem – cena jest co najmniej o po³owê ni¿sza, to znaczy, ¿e
wszêdzie indziej firmy zwyczajnie okradaj¹ chorego i bud¿et pañstwa. Cho-
ry, szukaj¹c oszczêdnoœci, wêdruje do wybranych aptek, bo siê to op³aci. Wy-
klina «swojego» aptekarza w najbli¿szej aptece od z³odziei, a ten nie jest
dopuszczony do promocyjnych, wyj¹tkowych cen. Jeszcze siê broni, ratuje
jak mo¿e. Tylko co dalej? To bezprawie za chwilê zmiecie z ziemi te w³aœnie
ma³e apteki z ma³ych miejscowoœci. Sieci tam nie pójd¹, bo siê nie op³aci. A fi-
na³ bêdzie taki, ¿e do apteki chory bêdzie mia³ mo¿e 20, a nawet 30 km. Czy
o to chodzi?”

W dalszej czêœci pisma prezes deklaruje, i¿ w przypadku jakichkolwiek
w¹tpliwoœci co do przedstawionej sytuacji przeka¿e dodatkowe informacje
dotycz¹ce rynku farmaceutycznego i polskich aptek.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o podjêcie odpowiednich
dzia³añ, które spowoduj¹ poprawê zaistnia³ej sytuacji.

Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2009.12.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza z dnia 12 listopada 2009 r.

nr BPS/DSK-043-2076/09, informujê, i¿ Minister Zdrowia, œwiadomy istniej¹cych
problemów w przedmiotowym zakresie a tak¿e z uwagi na koniecznoœæ ograniczenia
wzrostu wydatków na refundacjê produktów leczniczych i wyrobów medycznych, przy-
gotowa³ projekt ustawy o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przezna-
czenia ¿ywieniowego i wyrobów medycznych finansowanych ze œrodków publicznych,
w którym zaproponowano wprowadzenie sta³ych i jednolitych cen detalicznych we
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wszystkich aptekach. Ponadto projektowane przepisy pozwol¹ na wprowadzenie inno-
wacyjnych rozwi¹zañ w systemie refundacji, które w konsekwencji pozwol¹ na dostêp
pacjentów do mniej kosztownych leków i wyrobów medycznych, a tak¿e na poszerzenie
zakresu leków i wyrobów medycznych objêtych finansowaniem ze œrodków publicz-
nych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura wp³ywaj¹ pisma od w³aœcicieli ma³ych aptek z proœb¹

o podjêcie zdecydowanych dzia³añ dotycz¹cych nowelizacji prawa farmaceu-
tycznego. Aby zobrazowaæ problem, chcia³bym zacytowaæ fragment jednego
z pism.”Dlaczego nikt nie reaguje, ¿e coraz wiêcej leków refundowanych
w wybranych przez firmê farmaceutyczn¹ aptekach jest po 1 grosz, a w pozo-
sta³ych trzeba niestety czêsto dosyæ du¿o dop³acaæ? Czy wyprowadzenie 350
produktów do sprzeda¿y pozaaptecznej to furtka dla leków niewiadomego
pochodzenia? (...) Ma³e apteki nie maj¹ szans w tej naszej rzeczywistoœci, po
prostu za chwilê przepadn¹, a my pójdziemy pewnie do pracy do aptek siecio-
wych, otwieranych przez obcy kapita³. Tylko czy wtedy bêdzie te¿ taniej?”
W dalszej czêœci autor pisma, które otrzyma³em, formu³uje nastêpuj¹ce pyta-
nia. „Dlaczego dla przyk³adu Detralex, 30 tabletek, kosztowa³ w ka¿dej apte-
ce 43 z³, a w wybranych 29 z³? Dlaczego Elidel w ka¿dej aptece kosztuje
110 z³, w wybranej 55 z³? Dlaczego Meridia 15 przez 5 lat kosztowa³a 450 z³
(w wybranej 300 z³), a dzisiaj w normalnej aptece kosztuje 115 z³, a w wybra-
nych 75 z³, a nawet 55 z³? Dlaczego Olzapin, za który limit wynosi prawie
200 z³, do szpitali jest sprzedawany po 82 grosze? Dlaczego leki generyczne
maj¹ ten sam limit, jak leki oryginalne? Dlaczego wreszcie ma³a apteka, ku-
puj¹c wiele leków refundowanych, p³aci wiêcej, ni¿ wynosi cena sprzeda¿y
apteki sieciowej? Dlaczego Clexane i Fraxiparine s¹ rozprowadzane tylko
przez wybrane hurtownie? Kiedy wreszcie ktoœ siê zajmie zakupami za
1 grosz i sprzeda¿¹ za 1 grosz?”.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ
wyjaœniaj¹cych.

Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.30

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza z dnia 12 listopada 2009 r.

nr BPS/DSK-043-2077/09, informujê, i¿ Minister Zdrowia przygotowa³ projekt usta-
wy o refundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalnego przeznaczenia ¿ywieniowego
i wyrobów medycznych finansowanych ze œrodków publicznych w którym zapropono-
wano wprowadzenie sta³ych i jednolitych cen detalicznych we wszystkich aptekach.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenia senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Tak jak w latach poprzednich równie¿ obecnie liczne powiatowe urzêdy

pracy sygnalizuj¹ niewystarczaj¹c¹ iloœæ œrodków finansowych, które zna-
laz³y siê w ich dyspozycji na 2009 r. na cele zwi¹zane z ubezpieczeniem bez-
robotnych. Kolejne urzêdy pracy zawiadamiaj¹ ZUS, ¿e nie mog¹ op³aciæ
bezrobotnym ubezpieczenia zdrowotnego. Pieni¹dze na ten cel skoñczy³y siê
te¿ na LubelszczyŸnie.

Powszechnie znane dane budz¹ zaniepokojenie. W tym roku w bud¿ecie
pañstwa na sk³adki ubezpieczeniowe dla bezrobotnych zaplanowano
535 milionów 761 tysiêcy z³. Jednak zaleg³oœci urzêdów pracy wobec ZUS ju¿
teraz wynosz¹ 27 milionów z³. Zdaniem ekspertów problem nadal bêdzie na-
rasta³ i na koniec roku kwota niezap³aconych sk³adek mo¿e siêgn¹æ nawet
500 milionów z³. Jest to przede wszystkim wynikiem wy¿szego ni¿ szacowa-
no bezrobocia. Zmieni³y siê te¿ przepisy i od 1 stycznia, po nowelizacji ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
urzêdy pracy p³ac¹ sk³adki za wszystkich bezrobotnych, tak¿e za tych, u któ-
rych ktoœ w rodzinie ma pracê. Wzros³a tak¿e podstawa naliczania sk³adki.

W zwi¹zku z tym stanem rzeczy zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cymi pytaniami.

1. Czy obawy zg³aszane przez samorz¹dowców s¹ uzasadnione i istnieje
realne niebezpieczeñstwo, i¿ zabraknie œrodków na wskazany cel?

2, W Polsce jest zarejestrowane milion szeœæset osiemdziesi¹t trzy tysi¹ce
osób bez pracy. Prawa do zasi³ku nie ma prawie 78%, czyli ponad milion trzy-
sta tysiêcy. Jak¹ ochron¹ objête bêd¹ te osoby? Czy jeœli urz¹d pracy nie
przeka¿e pieniêdzy na sk³adkê zdrowotn¹ do ZUS, te osoby strac¹ prawo do
ubezpieczenia?

Szanowny Panie Ministrze!
Tak jak sygnalizowa³em w poprzednim zapytaniu poœwiêconym temu

problemowi, moje uzasadnione obawy budzi niewystarczaj¹ca iloœæ œrodków
finansowych na ubezpieczenie bezrobotnych. Wobec tego chcia³bym zapytaæ
Pana Ministra, jak ten problem bêdzie rozwi¹zany w ministerstwie. Zwracam
siê zw³aszcza z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Czy maj¹c na uwadze to, ¿e op³acanie sk³adek za osoby bez zasi³ku to
zadanie pañstwa, a nie samorz¹dów, resort finansów przeka¿e wojewodom,
a ci dalej starostom, dodatkowe œrodki?

2. Czy uwzglêdniane bêd¹ kierowane do ZUS przez miejscowe urzêdy
pracy proœby o mo¿liwoœæ zap³aty sk³adki w przysz³ym roku?

3. Dlaczego w roku bie¿¹cym wydatki na finansowanie sk³adek na ubez-
pieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasi³ku s¹ realizowane
w ramach kwot zaplanowanych na ten cel w bud¿etach wojewodów, a nie
utworzono tak jak w poprzednim roku bud¿etowym rezerwy celowej na dofi-
nansowanie wydatków na op³acenie przedmiotowych sk³adek?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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OdpowiedŸ

Warszawa, 20 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anymi przy piœmie z dnia 12 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-043-

-2078/09 oœwiadczeniami z³o¿onymi przez Pana Senatora Grzegorza Czeleja podczas
43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. w sprawie braku œrodków na fi-
nansowanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do
zasi³ku op³acanych przez urzêdy pracy uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

I) Wydatki na sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do
zasi³ku lub stypendium przekazywane s¹ powiatowym urzêdom pracy w formie
dotacji celowej z bud¿etu w³aœciwego wojewody.
W roku bie¿¹cym wydatki na finansowanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za
bezrobotnych bez prawa do zasi³ku s¹ realizowane w ramach kwot zaplanowanych
na ten cel w bud¿etach wojewodów w rozdziale 85156 – Sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz œwiadczenia dla osób nieobjêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia
zdrowotnego. W ustawie bud¿etowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w bud-
¿etach wojewodów na finansowanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym
sk³adek za osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku lub stypendium zaplanowano
kwotê 535.761 tys. z³, tj. o 1,2% wiêksz¹ w stosunku do kwoty zaplanowanej na
przedmiotowy cel w bud¿etach wojewodów w ustawie bud¿etowej na rok 2008
(529.322 tys. z³).
Zarówno w ustawie bud¿etowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. jak i w usta-
wie z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ww. ustawy nie zosta³a zaplanowana rezerwa
celowa na dofinansowanie wydatków na op³acenie przedmiotowych sk³adek.
W 2008 r. ze œrodków z rezerwy celowej, poz. 21 – Œrodki na sfinansowanie skut-
ków zmiany podstawy sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne wynikaj¹cych z ustawy
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zaplanowa-
nej w kwocie 493 mln z³ uruchomiono 27,3% z kwoty 333 mln z³ przeznaczonej na
finansowanie sk³adek za osoby bezrobotne bez prawa do zasi³ku. Ponadto w ostat-
nich latach dokonywane by³y blokady wydatków ujêtych w bud¿etach wojewodów
na powy¿sze sk³adki w zwi¹zku z nadmiarem œrodków zaplanowanych na ten cel.
W znowelizowanej ustawie bud¿etowej na rok 2009 dokonano natomiast, zgodnie
z propozycjami wojewodów, zwiêkszenia wydatków w dziale ochrona zdrowia na fi-
nansowanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne w drodze przeniesienia œrodków
z innych dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej w ³¹cznej kwocie 156.522 tys. z³.

II) Na podstawie dostêpnych w Ministerstwie Finansów danych z wykonania bud¿etu
pañstwa za styczeñ – wrzesieñ 2009 r., realizacja wydatków w bud¿etach wojewo-
dów w rozdziale 85156 – Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz œwiadczenia dla
osób nieobjêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 211 – Dotacje celo-
we na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat, w którym klasyfikowane s¹ wydatki na sk³ad-
ki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasi³ku lub stypen-
dium by³a w ww. miesi¹cach wy¿sza ni¿ wynikaj¹ca ze wskaŸnika up³ywu czasu.
Przedmiotowe wydatki zrealizowano w III kwarta³ach br. w bud¿etach wojewodów
ogó³em w wysokoœci 83,6% planowanych kwot na 2009 r., przy wskaŸniku up³ywu
czasu wynosz¹cym 75%. Jednak¿e w poszczególnych województwach realizacja
tych wydatków w okresie 9 miesiêcy br. by³a zró¿nicowana.
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III) Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w piœmie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
nr 992200 FDds-070-90/09 (kopia pisma w za³¹czeniu*) zapewni³, i¿ termin
p³atnoœci sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do
zasi³ku nale¿nych za rok 2009 bêdzie móg³ byæ odroczony na wniosek Powiato-
wego Urzêdu Pracy, jednak¿e nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 marca 2010 r. W zwi¹zku
z powy¿szym Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie bêdzie podejmowa³ dzia³añ
egzekucyjnych wobec Powiatowych Urzêdów Pracy w odniesieniu do zaleg³oœci
w op³acaniu przedmiotowych sk³adek.
Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ w projekcie ustawy bud¿etowej na rok
2010, który obecnie rozpatrywany jest przez Sejm, w bud¿etach wojewodów
w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 – Sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne (...) na sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotê
1.070.161 tys. z³, czyli kwotê stanowi¹c¹ 155% kwoty zaplanowanej na ten cel
w znowelizowanej ustawie bud¿etowej na rok 2009 (690.283 tys. z³). Z ww. œrod-
ków zaplanowanych na rok 2010 powinny zostaæ sfinansowane tak¿e sk³adki
nale¿ne za rok 2009.

IV) Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych obowi¹zek ubezpieczenia uwa¿a
siê za spe³niony po zg³oszeniu osoby podlegaj¹cej temu obowi¹zkowi do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia zgodnie z przepisami art. 74–76 ww. ustawy oraz op³a-
ceniu sk³adki w terminie i na zasadach okreœlonych w ustawie. Osoba podlega-
j¹ca obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zg³oszeniu do Funduszu uzys-
kuje prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Prawo do œwiadczeñ opieki zdrowot-
nej ustaje po up³ywie 30 dni od dnia wygaœniêcia obowi¹zku ubezpieczenia zdro-
wotnego. W przypadku osób bezrobotnych niepodlegaj¹cych ubezpieczeniu z in-
nego tytu³u, stosownie do art. 73 ust. 7 niniejszej ustawy, obowi¹zek ubezpie-
czenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wyga-
sa z dniem utraty tego statusu.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zapytanie moje dotyczy modernizacji linii kolejowej nr 7 na trasie Lublin –

Warszawa. Fakt, ¿e jest ona niezbêdna, by³ wielokrotnie poruszany i jest nie-
podwa¿alny. Województwo lubelskie jest w trudnej sytuacji, mimo ¿e idea
zrównowa¿onego rozwoju, która jest koncepcj¹ Unii Europejskiej, zak³ada
wiêksze doinwestowania regionów s³abszych. Wci¹¿ jednak brakuje przeja-
wów takiego myœlenia i czêsto na linii Wis³y koñcz¹ siê mo¿liwoœci rozwoju
i inwestowania.

Na pocz¹tku tego roku okaza³o siê, ¿e program przebudowy linii kolejowej
z Lublina do stolicy zosta³ przesuniêty na rezerwow¹ listê inwestycji unijnego
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013”. Oznacza-
³o to odsuniêcie powstania szybkiego transportu do g³ównych oœrodków kraju
w bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ. Wówczas to wysi³kiem jednej z lokalnych
gazet, przedstawicieli w³adz i mieszkañców Lubelszczyzny podjêta zosta³a
akcja energicznego zabiegania o wpisanie przebudowy linii nr 7 do Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013”. W efekcie tej akcji
PKP podpisa³o kontrakt na przygotowanie projektu niezbêdnego do jej moder-
nizacji oraz zebrano podpisy poparcia dla tej inwestycji. 27 maja ponad dwa-
dzieœcia jeden tysiêcy podpisanych apeli w tej sprawie zosta³o zawiezionych
do Ministerstwa Infrastruktury. Akcja ta stanowi³a prawdopodobnie najwiêk-
sz¹ spo³eczn¹ akcjê zainicjowan¹ kiedykolwiek na naszym terenie. Jej suk-
cesem by³o niew¹tpliwie zjednoczenie we wspólnej sprawie mieszkañców
i ró¿nych œrodowisk naszego regionu.

Pozostaje jednak pytanie o wymierne efekty akcji, czyli o w³¹czenie pro-
jektu przebudowy kolei do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodo-
wisko 2007–2013”. Wed³ug mojej wiedzy rz¹d wci¹¿ nie przyj¹³ bowiem
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, w której zapisana by³aby
szybka kolej na linii Lublin–Warszawa.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z pytaniami.
1. Na jakim etapie s¹ prace zwi¹zane z modernizacj¹ trasy kolejowej nr 7?
2. Czy jej budowa nadal pozostaje, zgodnie z wielokrotnymi zapewnie-

niami, priorytetem rz¹du?
3. Kiedy jest planowane zakoñczenie modernizacji tej trasy?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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OdpowiedŸ

Warszawa, 19 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Grzegorza Czeleja, skiero-

wane przy piœmie BPS/DSK-043-2079/09 z dnia 12 listopada 2009 roku do Ministra
Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka w sprawie linii kolejowej nr 7 Warszawa
Wschodnia Osobowa – Dorohusk, przedstawiam poni¿sze informacje.

Po otrzymaniu petycji przez mieszkañców Lubelszczyzny w sprawie modernizacji li-
nii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, Ministerstwo Infra-
struktury umieœci³o stosown¹ informacjê na swojej stronie internetowej, o poni¿szej
treœci. Teœæ tej informacji podtrzymujê.

Ministerstwo Infrastruktury wspiera ka¿d¹ inicjatywê maj¹c¹ na celu poprawê
i rozwój transportu kolejowego, czego wynikiem jest prowadzenie szeregu du¿ych in-
westycji kolejowych w ramach œrodków unijnych przy udziale bud¿etu pañstwa.

W obszarze obejmuj¹cym infrastrukturê i ochronê œrodowiska, do roku 2013
(2015) bêd¹ realizowane du¿e projekty modernizacyjne transportu kolejowego, zw³asz-
cza w ramach najwiêkszego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.

Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk jest lini¹ pierwszo-
rzêdn¹ o d³ugoœci 267,471 km (502,590 km torów), zelektryfikowan¹, ujêt¹ w wykazie
linii o znaczeniu pañstwowym, nieobjêt¹ umowami miêdzynarodowymi AGC (Umowa
europejska o g³ównych miêdzynarodowych liniach kolejowych). Zosta³a zaprojektowa-
na do prêdkoœci konstrukcyjnej Vkonst. = 120–140 km/h. Obowi¹zuj¹ca prêdkoœæ roz-
k³adowa w rozk³adzie jazdy 2008/2009 wynosi³a Vrozk³. = 80–140 km/h. Wyj¹tek
stanowi¹ odcinki linii przechodz¹ce przez stacje wêz³owe: Pilawa, Dêblin i Che³m, na
których Vrozk³. = 40–70 km/h.

Wg ocen stanu technicznego torów szlakowych i g³ównych zasadniczych (267,471 km)
linii nr 7 na 15% d³ugoœci – stan jest dobry, na 70% – dostateczny, na 15% – niezado-
walaj¹cy.

W roku 2008 œredniodobowe obci¹¿enie ruchem poci¹gów (g³ównie poci¹gów pa-
sa¿erskich) waha³o siê od 18 poci¹gów na dobê na odcinku Che³m – Dorohusk do 69 na
odcinku Zarzeka – Lublin.

Du¿y ruch poci¹gów oraz d³ugi czas eksploatacji kolejowej infrastruktury drogowej
(wiêkszoœæ szyn i podk³adów eksploatowana jest od lat 80. ubieg³ego wieku) oraz du¿a
iloœæ ograniczeñ prêdkoœci wskazuj¹ na koniecznoœæ wykonania za kilka lat naprawy
g³ównej.

Spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe opracowa³a „Program dla linii kolejowej Nr 7
Warszawa – Dorohusk do 2012 roku dla utrzymania standardów eksploatacyjnych
i czasów jazdy poci¹gów”. Program zosta³ opracowany przy za³o¿eniach:

• zapewnienie bezpieczeñstwa ruchu kolejowego, w tym na przejazdach kolejowych
w poziomie szyn, wynikaj¹cych z geometrii i konstrukcji, zapewnienie prêdkoœci
rozk³adowych,

• wolumenprzewozówpasa¿erskich i towarowychnapoziomienieni¿szymni¿aktualny,
• skrócenie czasu jazdy poci¹gów, zw³aszcza pasa¿erskich pomiêdzy Warszaw¹

a granic¹ Pañstwa.
Dla utrzymania obowi¹zuj¹cych standardów eksploatacyjnych i czasów jazdy po-

ci¹gów niezbêdne jest wykonanie: naprawy g³ównej toru na d³ugoœci ponad 82 km, na-
prawy g³ównej rozjazdów (5 szt.), naprawy bie¿¹cej z oczyszczaniem podsypki (128 km
toru), naprawy bie¿¹cej torów (302 km torów), naprawy bie¿¹cej rozjazdów (457 szt.).
Koszt wykonania robót szacuje siê na ok. 280 mln z³.
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W 2007 roku, w ramach programu wykorzystania œrodków z Funduszu Kolejowego
zrealizowano modernizacjê nawierzchni na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa
Wawer w km 4,2–11,2 (tor nr 3) za ok. 12,5 mln z³ (90% – Fundusz Kolejowy, 10% œrod-
ki w³asne PKP PLK SA).

Przedstawiona w „Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku”
koncepcja rozwoju transportu kolejowego, której realizacja powinna przyczyniæ siê do
zrównowa¿enia ga³êziowej struktury transportu, rozwoju spo³eczno-gospodarczego
kraju i zapewniæ konkurencyjnoœæ transportu kolejowego w stosunku do drogowego,
zak³ada wykonanie modernizacji linii nr 7 dwuetapowo:

• I etap odcinek Warszawa – Lublin w latach 2014–2020,
• II etap odcinek Lublin – Dorohusk w latach 2021–2030.
Co wiêcej, dokument przewiduje równie¿ koniecznoœæ dobudowania torów szlako-

wych na odcinku Otwock – Pilawa.
Maj¹c na uwadze, i¿ ca³y proces inwestycyjny trwa na tyle d³ugo, to ju¿ nale¿y pod-

j¹æ dokumentacyjne przygotowanie przedprojektowe przedsiêwziêcia tak, aby w chwili
pozyskania œrodków finansowych mo¿liwe by³o rozpoczêcie robót.

Doceniaj¹c znaczenie linii nr 7 dla uk³adu komunikacyjnego na terenie wojewódz-
twa lubelskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpoczê³a przygotowania do moderni-
zacji linii do standardów wymaganych przez program TINA.

W ramach tego programu realizowane jest wykonanie dokumentacji przedprojek-
towej dla modernizacji linii. Zgodnie z podpisan¹ umow¹ z 29 stycznia 2009 roku zo-
stanie ona zrealizowana w jedenastu etapach obejmuj¹cych nastêpuj¹ce zadania:

• Etap I – Prognozy spo³eczno-gospodarcze i analizy rynku us³ug transportowych
• Etap II – Analizy ruchowo-marketingowe opcji modernizacyjnych
• Etap III – Analiza stanu istniej¹cego infrastruktury kolejowej i taboru
• Etap IV – Analizy techniczne opcji modernizacji wraz z oszacowaniem kosztów
• Etap V – Analiza œrodowiskowa
• Etap VI – Analiza CBA i wybór opcji
• Etap VII – Raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko
• Etap VIII – Wniosek o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizacjê przedsiêwziêcia
• Etap IX – Uszczegó³owienie analiz dla wybranej opcji modernizacji linii
• Etap X – Sporz¹dzenie syntezy ze studium wykonalnoœci
• Etap XI – Opracowanie materia³ów przetargowych
Uzyskanie skrócenia czasu przejazdu poci¹gów na trasie Warszawa – Lublin jest re-

alne poprzez zaanga¿owanie siê Zarz¹du Województwa Lubelskiego we wspó³finansowa-
nie likwidacji lokalnych ograniczeñ prêdkoœci na linii nr 7 w ramach œrodków
pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Efek-
tem mo¿e byæ czas przejazdu krótszy o oko³o 20–25 minut. Wed³ug danych zamieszczo-
nych na stronie internetowej Zarz¹du Województwa Lubelskiego w Za³¹czniku nr 1;
w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO Woje-
wództwa Lubelskiego 2007–2013 – lista podstawowa, zosta³y ujête tylko dwa projekty
(Lp. = 16 i 17), które dotycz¹ linii nr 7 w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej
i uk³adu komunikacyjnego na stacjach Lublin i Lublin Pó³nocny. Ich realizacja nie spo-
woduje likwidacji jednak ograniczeñ prêdkoœci i skrócenia czasu jazdy poci¹gów.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e na projekty zwi¹zane z modernizacj¹ i remontem dróg ko³o-
wych i ulic Zarz¹d Województwa Lubelskiego przeznaczy³ oko³o 543,94 mln z³, a na pro-
jekty zwi¹zane z transportem szynowym 1/3 tej wielkoœci, tj. 179,5 mln z³ w tym na:

• zakup nowego taboru – 41,00 mln z³,
• remont obiektów in¿ynieryjnych i infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7

– 53,65 mln z³,
• budowê toru dojazdowego do lotniska i modernizacja nawierzchni linii nr 30 i 63

– 84,85 mln z³.
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Ze wzglêdu na du¿y koszt modernizacji linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa –
Dorohusk bêdzie niezbêdne wspó³finansowanie przedsiêwziêcia ze œrodków bud¿etu
pañstwa. Ministerstwo Infrastruktury uczyni wszystko, aby w ramach planowanego
corocznie bud¿etu pañstwa œrodki finansowe by³y zabezpieczane.

Z uwagi na szczególne znaczenie linii kolejowej dla rozwoju gospodarczego woje-
wództwa lubelskiego oraz województwa mazowieckiego, celowe jest podjêcie dzia³añ
dla znalezienia dodatkowych Ÿróde³ finansowania, wykorzystuj¹c przy tym uprawnie-
nia jednostek samorz¹du terytorialnego, które zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym mog¹ finansowaæ inwestycje wynikaj¹ce
z umów i porozumieñ miêdzynarodowych, inwestycje, remonty, eksploatacjê i utrzy-
manie linii kolejowych o znaczeniu wy³¹cznie obronnym, a tak¿e koszty przygotowania
i realizacji inwestycji obejmuj¹cych linie kolejowe o znaczeniu pañstwowym.

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenia senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Moje zapytanie dotyczy budowy trasy ekspresowej S17 Warszawa –

Lublin i wywo³ane jest obawami mieszkañców regionu lubelskiego o stan
tych¿e prac.

Celem rozbudowy drogi krajowej nr 17 jest poprawa warunków i stanu
bezpieczeñstwa ruchu na jednej z najwa¿niejszych dróg w kraju oraz
w³¹czenie jej do sieci ekspresowych dróg krajowych o istotnym znaczeniu
dla po³¹czeñ miêdzynarodowych i miêdzyregionalnych. Pe³ni¹c istotn¹ fun-
kcjê turystyczn¹ oraz rolê wa¿nej arterii dla przewozów towarowych, droga
S17 ma przyczyniæ siê do rozwoju czêœci wschodniej kraju, w tym regionu
lubelskiego.

Oczywiste jest, ¿e po to, aby umo¿liwiæ szybki i bezpieczny dojazd z Lu-
belszczyzny na Mazowsze, trzeba zbudowaæ szereg obwodnic, skrzy¿owañ
bezkolizyjnych, obiektów mostowych oraz po³¹czeñ trasy S17 z sieci¹ równo-
leg³ych dróg dojazdowych. W zwi¹zku z tym, jak mi wiadomo, prace zosta³y
podzielone na etapy, które kolejno bêd¹ realizowane.

W zwi¹zku z tym uprzejmie zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cy-
mi pytaniami.

1. Jak przedstawia siê roz³o¿enie œrodków finansowych przeznaczonych
na poszczególne odcinki: Warszawa – Garwolin, Garwolin – Kurów, Kurów –
Lublin wraz z obwodnic¹ Lublina – Piaski?

2. Na jakim etapie s¹ prace na poszczególnych wymienionych odcin-
kach?

3. Kiedy planowane jest ich oddanie do pe³nego u¿ytkowania?

Szanowny Panie Ministrze!
Popieram apel wystosowany w ostatnich dniach przez najwa¿niejsze or-

ganizacje przedsiêbiorców i pracodawców Lubelszczyzny w zwi¹zku ze
wstrzymaniem prac na drodze S19 Lublin – Kraœnik i drodze krajowej nr 74
Kraœnik – Annopol do granicy województwa. Drogi te to jedyne szybkie trasy
z Lublina w kierunku Kielc, Krakowa i dalej na Œl¹sk. S19 ³¹czy Lublin z bu-
dowan¹ w³aœnie autostrad¹ A4, która ma przebiegaæ przez Rzeszów.

W wielokrotnie przedstawianych obietnicach rz¹du droga ta ma byæ czê-
œci¹ wielkiego szlaku tranzytowego biegn¹cego do S³owacji, Wêgier i krajów
nadba³tyckich. Tymczasem zaniechano remontów na odcinkach dróg, które
s¹ obecnie w tragicznym stanie. Zgodnie z doniesieniami lubelskiego oddzia-
³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sytuacja ta jest efektem
ciêæ bud¿etowych zmniejszaj¹cych zapowiadan¹ w styczniu 2009 r. kwotê
1,2 miliarda z³. Dane przygotowane przez GDDKiA pokazuj¹, ¿e to w³aœnie
Lubelszczyzna najbardziej straci³a na rz¹dowych ciêciach. Wp³ywa to na wy-
sokoœæ œrodków kierowanych na inwestycje drogowe w skali ca³ego kraju,
ale ma tak¿e inny negatywny aspekt. Potencjalni inwestorzy po dokonaniu
szczegó³owej analizy rezygnuj¹ z planowanych dzia³añ na terenie wojewódz-
twa lubelskiego z powodu fatalnego stanu dróg.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana z pytaniem, kiedy zostan¹ wzno-
wione prace remontowe na drodze S19 Lublin – Kraœnik i drodze krajowej
Kraœnik – Annopol, i na kiedy planowane jest zakoñczenie tych prac.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2079/09,

przy którym przekazano oœwiadczenia z³o¿one przez senatora Grzegorza Czeleja pod-
czas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. w sprawie budowy dróg eks-
presowych S17, S19 i dk nr 74, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Zadania dotycz¹ce budowy dróg ekspresowych S17 i S19 zosta³y ujête w Programie
Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012, zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady Ministrów
nr 163/2007 z dnia 25 wrzeœnia 2007 r.

Budowa drogi ekspresowej S-17 Warszawa – Garwolin – Kurów – Lublin – Piaski
o d³. 168,4 km, aktualnie znajduje siê na etapie prac przygotowawczych, w ramach któ-
rych opracowywana jest niezbêdna dokumentacja techniczna i uzyskiwane pozwole-
nia i uzgodnienia. Obecnie w opracowaniu s¹ materia³y do decyzji o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje na wy-
danie decyzji œrodowiskowej. Po otrzymaniu przedmiotowej decyzji, zostanie og³oszony
przetarg dla odcinka Kurów – Lublin – Piaski.

Budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin – Kraœnik realizowana jest w ramach inwe-
stycji Lubartów – Kraœnik (d³. 69,1 km). Zlecono opracowanie materia³ów niezbêdnych
do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej i uzu-
pe³nienie Raportu Oddzia³ywania na Œrodowisko. Planowana data og³oszenia przetar-
gu to II kw. 2012 r.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, i¿ w zakresie modernizacji drogi krajowej Nr 74 na
odcinku Kraœnik – Annopol w maju br. rozpoczêto budowê obwodnicy Kraœnika (d³u-
goœæ 5,3 km). Stan zaawansowania prac na pozosta³ych odcinkach drogi przedstawia
siê nastêpuj¹co:

Odcinek Annopol – Goœcieradów
Przeprowadzono procedurê przetargow¹ na opracowanie dokumentacji technicz-

nej. W dniu 1 lutego 2008 r. uzyskano decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalaj¹cej
na realizacjê inwestycji to 2010 r.

Odcinek Goœcieradów – Olbiêcin
Dokumentacja techniczna zosta³a opracowana i aktualnie przygotowywane s¹ ma-

teria³y do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na
opracowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogo-
wej. Przewidywany termin jej uzyskania to IV kw. 2010 r.

Realizacja inwestycji nast¹pi pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych
decyzji administracyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Wielokrotnie podczas spotkañ z wyborcami spotykam siê z pytaniami
przedsiêbiorców dotycz¹cymi urz¹dzania palarni w miejscu pracy. Obecny
stan prawny jest doœæ niejasny, jeœli chodzi o tê sprawê, i w mojej ocenie wy-
maga niezw³oczngo wprowadzenia zmian.

Kodeks pracy w art. 233 zobowi¹zuje pracodawcê do zapewnienia pra-
cownikom odpowiednich urz¹dzeñ higieniczno-sanitarnych, bez zdefiniowa-
nia tego pojêcia. Na podstawie upowa¿nienia wyra¿onego w art. 23716

kodeksu pracy minister pracy i polityki socjalnej w porozumieniu z ministrem
zdrowia i opieki spo³ecznej okreœla, w drodze rozporz¹dzenia, ogólnie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy bezpieczeñstwa i higieny pracy dotycz¹ce prac wykony-
wanych w ró¿nych ga³êziach pracy.

W obowi¹zuj¹cym obecnie rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki socjal-
nej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy obowi¹zek pracodawcy zosta³ okreœlony w nieco odmienny spo-
sób. Na podstawie art. 111 wspomnianego rozporz¹dzenia pracodawca jest
obowi¹zany zapewniæ pracownikom nie tylko urz¹dzenia, ale i pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, które zosta³y zdefiniowane w rozporz¹dzeniu poprzez
ich wyliczenie. W definicji tej znajduje siê równie¿ palarnia. Paradoksem jest
to, ¿e w rozporz¹dzeniu dotycz¹cym bezpieczeñstwa i higieny pracy minister
pracy zobowi¹zuje pracodawców do zorganizowania pomieszczenia, w którym
pracownicy bêd¹ mogli podejmowaæ dzia³ania skierowane przeciwko swojemu
zdrowiu i ¿yciu.

Pojawiaj¹ siê równie¿ w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej. Czy na podsta-
wie zawartego w art. 23715 kodeksu pracy upowa¿nienia minister pracy mia³
prawo wydaæ rozporz¹dzenie w³aœnie o takiej treœci. Zgodnie z art. 92 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia
powinno okreœlaæ nie tylko organ, ale te¿ zakres spraw przekazanych do ure-
gulowania oraz wytyczne dotycz¹ce treœci aktu. W wy¿ej wspomnianej dys-
pozycji niew¹tpliwie brakuje wytycznych.

Na podstawie literalnej interpretacji obowi¹zuj¹cych przepisów mo¿na
dojœæ do nastêpuj¹cego wniosku. Pracodawca zatrudniaj¹cy powy¿ej dwu-
dziestu niepal¹cych pracowników jest obowi¹zany do zorganizowania bar-
dzo kosztownej palarni, która bêdzie sta³a pusta. Jest to bardzo niekorzystne
dla przedsiêbiorców, gdy¿ obarcza ich zbêdnymi kosztami i nadmiernie inge-
ruje w swobodê dzia³alnoœci gospodarczej. W mojej ocenie, ka¿dy przedsiê-
biorca powinien mieæ prawo do wprowadzenia ca³kowitego zakazu palenia
na terenie przedsiêbiorstwa. A je¿eli nie wprowadzi takiego zakazu, to dopie-
ro wtedy powinien zostaæ zmuszony do zorganizowania palarni wed³ug stan-
dardów zawartych w za³¹czniku do rozporz¹dzenia. Tylko taka interpretacja
wydaje siê rozs¹dna i jest zgodna z ca³ym systemem ochrony bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy.

W zwi¹zku z powy¿ej wskazanymi racjami proszê o ustosunkowanie siê
Pani Minister do przedstawionego problemu i niezw³oczne podjêcie dzia³añ
w celu zmiany istniej¹cego stanu prawnego. W ocenie wielu przedsiêbiorców
jest to niezbêdne dla poprawy pewnoœci i przejrzystoœci prawa, które nie po-
winno rzucaæ k³ód pod nogi przedsiêbiorcom – ludziom, którzy swoj¹ ciê¿k¹
prac¹ tworz¹ miliony miejsc pracy w Polsce.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 23.11. 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z otrzymaniem przy piœmie z dnia 12 listopada br. znak: BPS-DSK-043-
-2080/09 oœwiadczenia senatora W³adys³awa Dajczaka w sprawie urz¹dzania palarni
w zak³adach pracy, z³o¿onego podczas 43. posiedzenia Senatu RP – przedstawiam ni¿ej
stanowisko w tej sprawie.

Zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach zak³adów pracy poza odpowiednio przy-
stosowanymi, wyodrêbnionymi pomieszczeniami (palarniami) zosta³ wprowadzony
przepisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastêpstwami
u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z póŸn. zmia-
nami). Do wymagañ zawartych w tej ustawie dostosowano przepisy rozporz¹dzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z póŸn.
zm.), okreœlaj¹c w nich warunki jakie musi spe³niaæ palarnia. W œwietle przepisu § 2
pkt 2 tego rozporz¹dzenia palarnie zaliczone zosta³y do pomieszczeñ higieniczno-sani-
tarnych. Wymagania dla palarni by³y ju¿ okreœlone w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 1959 r. w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych
w nowo budowanych lub przebudowywanych zak³adach przemys³owych (Dz. U. Nr 53,
poz. 316, z póŸn. zmianami); rozporz¹dzenie to równie¿ zalicza³o palarnie do pomiesz-
czeñ higieniczno-sanitarnych.

Za zaliczeniem palarni do pomieszczeñ higieniczno-sanitarnych przemawia fakt, i¿
celem urz¹dzania pomieszczeñ palarni jest utrzymanie w pomieszczeniach pracy œro-
dowiska wolnego od dymu tytoniowego, a wiêc spe³nienie wymagañ higienicznych.

Obecnie wiêc – zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz rozporz¹dzenia w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy – pracodawca zatrudniaj¹cy powy-
¿ej 20 pracowników, w tym osoby pal¹ce tytoñ, powinien zapewniæ pomieszczenie
przystosowane do palenia tytoniu (palarniê). Pracodawca, który nie zatrudnia pracow-
ników pal¹cych, nie musi tworzyæ palarni, o czym œwiadczy samo przeznaczenie pa-
larni, ale równie¿ przepisy § 40 i 41 ww. rozporz¹dzenia w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeñstwa i higieny pracy; w § 41 okreœlono minimaln¹ powierzchniê w palarni
na ka¿dego pracownika korzystaj¹cego z tego pomieszczenia (a wiêc pal¹cego). Ponad-
to, jeœli pracodawca zatrudnia osoby pal¹ce tytoñ, ale ze wzglêdu na organizacjê pracy
(np. praca w terenie – poza siedzib¹ zak³adu pracy) osoby te nie przebywaj¹ na terenie
zak³adu pracy – to w tym przypadku równie¿ nie ma obowi¹zku tworzenia palarni, bo-
wiem zapewnione jest przestrzeganie art. 5 ww. ustawy (zakazu palenia w pomieszcze-
niach zak³adu pracy) oraz zgodnoœæ z przepisem § 41 omawianego rozporz¹dzenia
(brak pracowników, którzy korzystaliby z palarni na terenie zak³adu pracy).

Wypada tu przytoczyæ wyroki s¹dów, w których orzekano o obowi¹zku tworzenia
palarni tylko przez pracodawców zatrudniaj¹cych osoby pal¹ce. Takim przyk³adem
jest wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego – Oœrodek Zamiejscowy w Bia³ymsto-
ku z dnia 27 czerwca 2002 r. (Sygn. akt S.A./BK 230/02) oddalaj¹cy skargê pracodawcy
na decyzjê Okrêgowego Inspektora Pracy w Bia³ymstoku zobowi¹zuj¹c¹ do urz¹dzenia
w zak³adzie pracy niezbêdnej liczby palarni w sposób nienara¿aj¹cy osób niepal¹cych
na wdychanie dymu tytoniowego. W wyroku zobowi¹zano pracodawcê do zapewnienia
pracownikom odpowiednich urz¹dzeñ higieniczno-sanitarnych, do których zalicza siê
te¿ palarniê. Nakaz wyodrêbnienia w zak³adzie pracy oddzielnych pomieszczeñ palarni
wynika z gwarantowanej ustaw¹ ochrony prawa niepal¹cych do ¿ycia w œrodowisku
wolnym od dymu tytoniowego (art. 3 pkt 1 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Dz. U. z 1996 r.
Nr 10, poz. 55 ze zm.). W uzasadnieniu wyroku zwrócono uwagê, i¿ wprowadzenie za-
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kazu palenia tytoniu na terenie zak³adu pracy jest niezgodne z konstytucyjnie gwaran-
towanym ka¿demu obywatelowi prawem do decydowania o swoim ¿yciu osobistym
(art. 47 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnym zakazem zmuszania obywatela do czy-
nienia tego, czego prawo mu nie nakazuje (art. 31 pkt 2 Konstytucji RP).

Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 24 stycznia 2003 roku (II S.A./£D
1887/99) uzna³, ¿e wprowadzenie ca³kowitego zakazu palenia tytoniu jest dyskrymi-
nacj¹ pal¹cych pracowników. Palacze powinni mieæ specjalnie wyznaczone miejsca,
w których mog¹ paliæ bez szkodzenia niepal¹cym wspó³pracownikom.

Z kolei w wyroku NSA z dnia 4 kwietnia 2007 r. (I OSK 892/06, LEX nr 247765) s¹d
stwierdza, ¿e na pracodawcy spoczywa powinnoœæ wyodrêbnienia i przystosowania po-
mieszczeñ przeznaczonych do palenia tytoniu oraz oznaczenia miejsc, w których zakaz
palenia obowi¹zuje, a ponadto miejsc, w których wolno paliæ. Wynika to z wyk³adni
gramatycznej i celowoœciowej art. 5 ust. 1 pkt 3 omawianej ustawy. Przepis ten oraz in-
ne przepisy ustawy nie przewiduj¹ mo¿liwoœci wprowadzenia przez pracodawcê bez-
wzglêdnego zakazu palenia tytoniu na terenie zak³adu pracy. Zakaz ten obowi¹zuje
tylko poza wyodrêbnionymi miejscami co oznacza, ¿e dopuszczalne jest palenie tytoniu
w wyodrêbnionych i przystosowanych pomieszczeniach. Pomieszczenia te musz¹ od-
powiadaæ wymogom okreœlonym w przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy,
w szczególnoœci w § 111 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. nr 168, poz. 1650 z póŸn. zm.). Przepisy te uzupe³niaj¹ regulacjê usta-
wow¹, ustanawiaj¹c warunki, jakim powinny odpowiadaæ pomieszczenia wykorzysty-
wane jako palarnie.

W zwi¹zku ze stwierdzeniem w oœwiadczeniu, i¿ w upowa¿nieniu stanowi¹cym pod-
stawê do wydania rozporz¹dzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy brak jest wytycznych (wymaganych art. 92 Konstytucji RP) – pragnê
poinformowaæ, ¿e w Ministerstwie prowadzona jest obecnie analiza wszystkich upo-
wa¿nieñ do wydania aktów wykonawczych do Kodeksu pracy zarówno pod k¹tem po-
trzeby ich uzupe³nienia o wytyczne, jak i ewentualnego podniesienia do rangi
ustawowej tych przepisów, które ze wzglêdu na rodzaj i zakres regulacji, powinny byæ
zamieszczone w akcie wy¿szej rangi. Ze wzglêdu na znaczn¹ liczbê aktów wykonaw-
czych do Kodeksu pracy, a tak¿e bardzo zró¿nicowany ich charakter (w tym ich z³o¿o-
noœæ i szczegó³owoœæ), prowadzone prace analityczne s¹ bardzo czasoch³onne. Nale¿y
równie¿ zauwa¿yæ, ¿e akty wykonawcze do Kodeksu pracy, szczególnie w obszarze bez-
pieczeñstwa i higieny pracy, s¹ wydawane nie tylko przez Ministra Pracy i Polityki Spo-
³ecznej, w zwi¹zku z czym podczas analizy upowa¿nieñ do ich wydania niezbêdna jest
œcis³a wspó³praca z innymi ministerstwami.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze wyjaœnienie – nie wydaje siê mo¿liwa zmiana rozpo-
rz¹dzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy w kierunku
likwidacji obowi¹zku organizowania palarni przez pracodawców. Taka zmiana przepi-
sów by³aby sprzeczna z art. 5 ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywa-
nia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ponadto skutkiem takiej zmiany by³oby palenie
przez pracowników tytoniu w miejscach pracy i innych niedozwolonych miejscach
(nieprzystosowanych do palenia tytoniu), co poza nara¿aniem na dym tytoniowy osób
niepal¹cych dodatkowo mo¿e stwarzaæ zagro¿enia po¿arem lub wybuchem.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Po zatrzymaniu przez w³adze Szwajcarii pana Romana Polañskiego napi-
sa³ Pan list do sekretarz stanu USA Hillary Clinton w sprawie znanego re¿y-
sera. Nie uda³o mi siê dotrzeæ do listu, a Pana aktywnoœæ w tej sprawie budzi
zaniepokojenie wielu obywateli Rzeczypospolitej, których jestem reprezen-
tantem. Bêdê wdziêczny za udostêpnienie owego listu, o ile nie istniej¹ przy-
czyny, dla których jego ujawnienie by³oby niew³aœciwe. Proszê równie¿
o informacjê, co leg³o u podstaw pañskiego zaanga¿owania w sprawie pana
Romana Polañskiego.

Wyst¹pienie Pana Ministra zbieg³o siê w czasie z parlamentarnymi pra-
cami nad przepisami dotycz¹cymi przestêpstw o charakterze seksualnym
wobec ma³oletnich, co mog³o wywo³aæ bardzo negatywne skutki spo³eczne.
Gdy polski parlament zaostrza³ prawo wobec zachowañ o charakterze pedo-
filskim, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej wystêpowa³ w obro-
nie cz³owieka, na którym ci¹¿¹ podobne zarzuty postawione w Stanach
Zjednoczonych. Czy nie obawia siê pan, ¿e wielu Polaków mog³o przez to
utraciæ zaufanie do w³adz publicznych, które w sposób równy powinny trak-
towaæ wszystkich swoich obywateli?

Z uwagi na szereg w¹tpliwoœci zwi¹zanych z powy¿sz¹ spraw¹ bêdê zo-
bowi¹zany za z³o¿enie przez Pana Ministra stosownych wyjaœnieñ.

£¹czê wyrazy szacunku
W³adys³aw Dajczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 listopada 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora W³adys³awa Dajczaka

podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. (pismo nr BPS/DSK-
-043-2081/09 z dnia 12 listopada 2009 r.), uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Ca³oœæ argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu obiekcji zawartych w oœwiad-
czeniu Pana W³adys³awa Dajczaka oparta jest na za³o¿eniu, i¿ jakiekolwiek dzia³ania
podjête w odniesieniu do sprawcy czynu z natury rzeczy wyra¿aj¹ stosunek do czynu
pope³nionego. Tego rodzaju konstatacja nie wydaje siê w sensie logicznym uprawnio-
na, co wiêcej, tego rodzaju zarzuty nie by³y podnoszone przy czêsto kierowanych do
wymiaru sprawiedliwoœci apelach w sprawach, w których mamy do czynienia ze szcze-
gólnymi, zas³uguj¹cymi na uwzglêdnienie, okolicznoœciami. Rejestr takich spraw obej-
muje pe³ny katalog przestêpstw i wykroczeñ, ³¹cznie z zabójstwami i morderstwami.
Zaliczaj¹ siê do niego dwie g³oœne w ostatnich latach w naszym kraju sprawy, w przy-
padku których znacz¹ca czêœæ polskiej opinii publicznej apelowa³a o szczególne po-
traktowanie sprawców. Apele te nie zrodzi³y podejrzeñ, i¿ w jakiejkolwiek mierze by³y
wyrazem pob³a¿liwego stosunku w odniesieniu do czynów pope³nionych.

Podobnie w liœcie, który wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych Francji, Pa-
nem Bernardem Kouchnerem wystosowa³em na rêce Sekretarz Stanu USA, Pani Hilla-
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ry Clinton, apelujemy, aby w odniesieniu do sprawy Pana Romana Polañskiego mia³y
zastosowanie procedury prawne uwzglêdniaj¹ce wszystkie jej z³o¿one aspekty. Sprawy
szczególnej, która zyskawszy zaanga¿owanie wielu autorytetów poddaje siê zró¿nico-
wanym os¹dom chocia¿by ze wzglêdu na fakt, i¿ w wiêkszoœci systemów prawnych
czyn ten uleg³ ju¿ przedawnieniu.

Jednoczeœnie, chcia³bym zaznaczyæ, ¿e w ramach opieki konsularnej przys³ugu-
j¹cej polskim obywatelom pozostaj¹cym za granic¹, udzielamy – wszystkim obywate-
lom bez wzglêdu na charakter pope³nionego czynu – pomocy niezbêdnej w zapewnieniu
pe³nych mo¿liwoœci obrony w wypadku konfliktu z prawem. Przytoczê tu, budz¹c¹ wie-
le w¹tpliwoœci sprawê Pana Rafa³a Pietrzyka, oskar¿onego o przestêpstwo tej samej
kwalifikacji prawnej, co bêd¹ca przedmiotem niniejszej odpowiedzi, dla której z mojej
inicjatywy zosta³a sporz¹dzona przez renomowan¹ kancelariê ekspertyza prawna,
w oparciu o któr¹ S¹d Najwy¿szy USA uzna³ za zasadne wznowienie procesu przez
w³aœciwy s¹d stanowy.

Z wyrazami szacunku

Rados³aw Sikorski
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Od 2009 r. obowi¹zuj¹ zmiany w Karcie Nauczyciela skutkuj¹ce obo-

wi¹zkiem wyp³acenia nauczycielom do koñca roku dodatku uzupe³niaj¹cego,
je¿eli ich wynagrodzenie by³o poni¿ej œredniej zagwarantowanej w ustawie.
Niew¹tpliwie to, i¿ wspomniane zmiany maj¹ doprowadziæ do wzrostu wyna-
grodzeñ nauczycieli, jest pozytywne, ale mo¿e to okazaæ siê niemo¿liwe do
zrealizowania przez gminy. G³ównym powodem tego by³o nieprzewidzenie
odpowiednich œrodków na wyp³atê dodatków uzupe³niaj¹cych w bud¿etach
na rok 2009.

Z przedstawionych mi informacji wynika, i¿ wiele samorz¹dów bêdzie
mia³o realne problemy z wyp³at¹ tego dodatku. Dlatego te¿, aby znaleŸæ od-
powiednie fundusze na ten cel, gminy ³¹cz¹ klasy, zwiêkszaj¹ ich liczebnoœæ,
zatrudniaj¹ nauczycieli w godzinach nadliczbowych, nie tworz¹ nowych eta-
tów. To jednak mo¿e okazaæ siê dzia³aniami niewystarczaj¹cymi. Czêœæ gmin
mo¿e nie znaleŸæ pieniêdzy na wyp³atê dodatków, przez co nie wywi¹¿e siê
z obowi¹zku ich wyp³aty.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy wprowadzenie w Karcie Nauczyciela zmian w postaci art. 30a

i 30b poci¹gnê³o za sob¹ tak¿e zagwarantowanie gminom odpowiednich
œrodków finansowych na wyp³atê dodatków uzupe³niaj¹cych?

2. Jakie kroki podejmie Ministerstwo Edukacji Narodowej w sytuacji niewy-
wi¹zania siê przez gminy z obowi¹zku wyp³aty wspomnianych dodatków? Czy
przewidziane s¹ jakieœ konsekwencje w takim wypadku?

3. Czy prowadzone s¹ prace nad zmian¹ tych przepisów, tak aby w inny
sposób zagwarantowaæ nauczycielom œredni¹ wysokoœæ wynagrodzeñ?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego w sprawie art.

30a i 30b ustawy – Karta Nauczyciela z³o¿onego podczas 43. posiedzenia Senatu RP
w dniu 5 listopada 2009 r., uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 1,
poz. 1) wprowadzaj¹ca przepisy zawarte w art. 30a nie wprowadzi³a nowych rozstrzyg-
niêæ systemowych. Przepisy nak³adaj¹ce na samorz¹d terytorialny obowi¹zek ustala-
nia w regulaminach p³acowych stawek dodatków w taki sposób, aby osi¹gn¹æ co
najmniej wysokoœci œrednich wynagrodzeñ ogó³em, o których mowa w art. 30 ust. 3 zo-
sta³y wprowadzone ju¿ w 2000 r. w art. 30 ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.). Art. 30a w brzmieniu nada-
nym mu ustaw¹ nowelizuj¹c¹ wprowadzi³ jedynie mechanizm kontrolny, który ma za
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zadanie wspomóc jednostki samorz¹du terytorialnego w monitorowaniu realizacji obo-
wi¹zku na³o¿onego przez art. 30 ustawy – Karta Nauczyciela.

W zwi¹zku z powy¿szym wszelkie kwestie wynikaj¹ce z obowi¹zku uzyskiwania
przez samorz¹dy okreœlonego ustaw¹ œredniego wynagrodzenia nauczycieli powinny
byæ ju¿ przeanalizowane i rozstrzygniête przez JST w ci¹gu 9 lat obowi¹zywania przepi-
su. Tym niemniej, odpowiadaj¹c na zg³aszane Ministrowi Edukacji Narodowej w¹tpli-
woœci dotycz¹ce rozumienia przepisów art. 30a, na stronie internetowej MEN
zamieszczono, wypracowane wspólnie z Krajow¹ Rad¹ Regionalnych Izb Obrachunko-
wych, nastêpuj¹ce materia³y:

– Opis sposobu wykonania przepisów art. 30a i 30b ustawy – Karta Nauczyciela,
– propozycja formularza sprawozdania z wykonania art. 30a ustawy, do ewentual-

nego wykorzystania przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
W zwi¹zku ze zg³aszanym w Pana piœmie zastrze¿eniem, informujê, ¿e wyp³ata do-

datku uzupe³niaj¹cego generuje koszty, które i tak by³yby poniesione przez JST, gdyby
wynagrodzenia wyp³acane nauczycielom w ci¹gu roku zapewnia³y osi¹gniêcie poziomu
okreœlonego w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela. Konsekwentnie, przepisy
art. 30a nie powoduj¹ wzrostu kosztu utrzymania jednego ucznia w szko³ach prowa-
dzonych przez JST.

Zgodnie z art. 30b ustawy KN, Regionalna Izba Obrachunkowa, kontroluje osi¹g-
niêcie w poszczególnych jednostkach samorz¹du terytorialnego wysokoœci œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, z uwzglêdnieniem art. 30a
ust. 3. Oznacza to, ¿e ustawa Karta Nauczyciela nie przewiduje dla Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej kompetencji kontrolnych z wykonywania przez JST przepisów art. 30a
ustawy Karta Nauczyciela.

Podsumowuj¹c, pragnê podkreœliæ, ¿e wyp³ata jednorazowego dodatku uzupe³nia-
j¹cego powinna mieæ charakter incydentalny i powinna byæ stosowana wy³¹cznie w sy-
tuacjach awaryjnych, w których z ró¿nych przyczyn wynagrodzenia wyp³acone
nauczycielom przez JST s¹ ni¿sze od œrednich wymaganych ustaw¹. Sta³e monitoro-
wanie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli powinno ustrzec samorz¹dy przed ko-
niecznoœci¹ wyp³aty tego dodatku.

Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e w chwili obecnej Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej nie planuje prac legislacyjnych maj¹cych na celu zmianê mechanizmu kontroli wy-
p³acania nauczycielom œrednich wynagrodzeñ.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielka reforma emerytalna, rozpoczêta w dniu 1 stycznia 1999 r., mia³a

na celu uzdrowienie systemu emerytalnego, który okaza³ siê zupe³nie niewy-
dolny. Ówczesne ubezpieczenia spo³eczne dzia³a³y wy³¹cznie jako system
oparty na tak zwanej umowie pokoleniowej. W istocie oznacza³o to, ¿e sk³adki
p³acone przez osoby pracuj¹ce przeznaczane by³y na wyp³aty œwiadczeñ dla
aktualnych emerytów i rencistów. Jednak¿e starzej¹ce siê spo³eczeñstwo
polskie nie podo³a³o temu systemowi. Dlatego te¿, aby zwiêkszyæ bezpieczeñ-
stwo systemu emerytalnego, zapewniono wyp³aty œwiadczeñ z filaru otwar-
tych funduszy emerytalnych, konkretnie wybieranych przez samych
œwiadczeniobiorców.

W chwili obecnej, a wiêc zaledwie po 10 latach od wdro¿enia ww. syste-
mu emerytalnego, pojawiaj¹ siê propozycje ponownej zmiany systemu eme-
rytalnego, zmierzaj¹ce w istocie do tego, ¿eby pieni¹dze z funduszy znowu
przesun¹æ do ZUS. Jak ju¿ wczeœniej dowiedziono, ZUS nie sprosta³ poprze-
dniemu systemowi emerytalnemu, dlaczego wiêc uwa¿a siê, ¿e sprosta mu
teraz?

Wprowadzenie tak drastycznych zmian w istocie mo¿e oznaczaæ zakwe-
stionowanie reformy emerytalnej. Nie po to przecie¿ przez 10 lat przekazywa-
no œrodki OFE, aby teraz znów pozostawiæ je w ZUS. Ponadto wprowadzenie
tych zmian wi¹zaæ siê bêdzie ze zmniejszeniem zysków bran¿y emerytalnej,
a w konsekwencji negatywnie odbije siê na wysokoœci wyp³acanych emerytur.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie odpowie-
dzi na poni¿sze pytania.

1. Czy prawd¹ jest, ¿e Pana resort pracuje nad wprowadzeniem zmian
w systemie emerytalnym, na mocy których œrodki przeznaczone na œwiadcze-
nia ponownie trafi³yby do ZUS zamiast do wybranych przez œwiadczeniobior-
ców otwartych funduszy emerytalnych? Na czym dok³adnie polega³yby te
zmiany?

2. Sk¹d wzi¹³ siê pomys³, aby po zaledwie 10 latach od wdro¿enia nowe-
go systemu emerytalnego, wprowadzaæ w nim tak drastyczne zmiany? Czy
nie bêdzie to, Pana zdaniem, krok wstecz, w kierunku starego systemu eme-
rytalnego?

3. Czy uzasadnieniem tych zmian nie s¹ k³opoty bud¿etowe pañstwa?
Rozumiem, ¿e efektem by³aby przede wszystkim poprawa kondycji finanso-
wej ZUS, przez co zmniejszy³by siê deficyt finansów publicznych, jednak¿e
nie powinno siê to odbywaæ kosztem obywateli i ich przysz³ych œwiadczeñ
emerytalnych. Pytanie tylko, czy w przysz³oœci nie zabraknie pieniêdzy na
emerytury.

4. Jak¹ gwarancjê otrzymaj¹ nasi obywatele, ¿e w przysz³oœci, wskutek
wprowadzonych zmian, nie zmniejszy siê wysokoœæ ich œwiadczeñ
emerytalno-rentowych, a ZUS nie bêdzie mia³ znowu k³opotów z wyp³at¹ tych
œwiadczeñ?

Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 14 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie Nr BPS/DSK-043-2083/09 z dnia 12 listopa-

da br. oœwiadczeniem Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego dotycz¹cym projektowa-
nych zmian w systemie emerytalnym w zakresie œrodków przekazywanych do
Otwartych Funduszy Emerytalnych, z³o¿onym na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 5 lis-
topada 2009 r., uprzejmie informujê, co nastêpuje.

1. Na forum rz¹du trwaj¹ dyskusje dotycz¹ce usprawnienia funkcjonowania syste-
mu emerytalnego, w których resort finansów wspó³uczestniczy. G³ównym ich ce-
lem jest dokoñczenie reformy emerytalnej, zmniejszenie kosztów funkcjonowania
systemu emerytalnego, jak równie¿ dokonanie zmian korzystnych dla przysz³ych
emerytów uczestnicz¹cych w II filarze systemu emerytalnego. Reforma systemu
emerytalnego przeprowadzona 10 lat temu polega³a na wprowadzeniu systemu
zdefiniowanej sk³adki (czyli od zgromadzonej sk³adki zale¿y wysokoœæ emerytu-
ry), nie zaœ na utworzeniu OFE (które s¹ jedynie czêœci¹ tego systemu i nie stano-
wi¹ jego istoty). Warto podkreœliæ, i¿ znaczna czêœæ sk³adek, która obecnie trafia
do OFE jest inwestowana w obligacje Skarbu Pañstwa, zaœ od tych œrodków przy-
szli emeryci ponosz¹ na rzecz PTE op³aty od sk³adek i op³aty za zarz¹dzanie. Ozna-
cza to de facto, ¿e ok. 60% wyp³aty z OFE jest zale¿ne od Skarbu Pañstwa, który
po¿ycza œrodki emituj¹c obligacje. Z tego wzglêdu w ramach prowadzonych dys-
kusji proponuje siê zmianê proporcji podzia³u sk³adki na ubezpieczenie emerytal-
ne pomiêdzy OFE, a Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych, poprzez przesuniêcie
czêœci œrodków przekazywanych dot¹d do OFE na wyodrêbniony rachunek w ZUS.
Sk³adki emerytalne zgromadzone na tym rachunku podlega³yby corocznie walory-
zacji wskaŸnikiem rentownoœci obligacji skarbowych. Oszczêdnoœci dla przysz³ych
emerytów wynika³yby z obni¿enia kosztów ponoszonych przez ubezpieczonych z ty-
tu³u pobieranych przez OFE op³at od sk³adek oraz op³at za zarz¹dzanie. W efekcie
wysokoœæ przysz³ych œwiadczeñ emerytalnych by³aby wy¿sza. W efekcie zmieni siê
forma zobowi¹zania Skarbu Pañstwa – obecnie jest to zobowi¹zanie wynikaj¹ce
z posiadanych obligacji, po zmianie bêdzie to zobowi¹zanie wynikaj¹ce ze stanu na
koncie II filara w ZUS, waloryzowanego rentownoœci¹ obligacji. Ponadto dzia³anie to
zwiêksza szansê Polski na wst¹pienie do strefy euro.

2. Proponowane rozwi¹zania nie oznaczaj¹ w ¿adnym wypadku kwestionowania re-
formy emerytalnej, lecz by³yby dzia³aniami maj¹cymi na celu jej zracjonalizowa-
nie, dostosowanie systemu do zmieniaj¹cych siê warunków spo³eczno-gospo-
darczych i wyeliminowanie w przysz³oœci negatywnych zjawisk w systemie, jakie
mia³y miejsce w 2008 r. w zwi¹zku z obserwowanym spowolnieniem gospodar-
czym, które spowodowa³o uszczuplenie œrodków zgromadzonych w II filarze oraz
spadek zaufania spo³ecznego do tej formy oszczêdzania (przy wzroœcie zysków sa-
mych PTE zarz¹dzaj¹cych tymi œrodkami).

3. Celem rozwa¿anych propozycji zmian w systemie transferów do OFE jest minima-
lizacja kosztów funkcjonowania systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, ponoszonych
przez osoby ubezpieczone, poprawa ich sytuacji w zwi¹zku ze wzrostem przy-
sz³ych œwiadczeñ emerytalnych oraz zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa œrod-
ków gromadzonych ze sk³adki emerytalnej (czêœæ sk³adki emerytalnej gromadzo-
na by³aby na wyodrêbnionym rachunku w ZUS, który funkcjonowa³by jako bez-
pieczny fundusz obligacyjny). Oprócz tego projektowana zmiana rozwi¹za³aby
problem corocznego przyrostu d³ugu publicznego generowanego przez obecne
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rozwi¹zanie. Przekazywane œrodki do OFE musz¹ byæ bowiem zrekompensowane
Funduszowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych i to zwiêksza d³ug publiczny o oko³o 1,8%
PKB rocznie. Nie jest to „kompatybilne” z ograniczaniem wzrostu relacji d³ugu
publicznego do PKB, zawartym w ustawie o finansach publicznych i Konstytucji
RP. Sam FUS nie zyska³by wiêcej œrodków – dosta³by wiêcej œrodków z tytu³u sk³a-
dek, ale nie otrzyma³by rekompensaty ubytku, gdy¿ tego ubytku by nie by³o.

4. Zgodnie z propozycj¹ Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej œrodki ubezpieczonego, pochodz¹ce z czêœci sk³adki emerytalnej, które dot¹d
przekazywane s¹ do OFE, a które po wprowadzeniu ewentualnych zmian rejestro-
wane by³yby na wyodrêbnionym imiennym rachunku w ZUS, nie by³yby zagro¿o-
ne spadkiem ich wartoœci, w wyniku wahañ notowañ na Gie³dzie Papierów Warto-
œciowych. Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji œrodków na wyodrêbnionym
rachunku w ZUS w oparciu o wskaŸnik rentownoœci obligacji skarbowych, powo-
dowa³oby, i¿ suma zgromadzonych sk³adek na dodatkowym koncie w ZUS nigdy
nie uleg³aby zmniejszeniu. Zachowana by³aby równie¿ mo¿liwoœæ dziedziczenia
tych œrodków. Pozostawie- nie czêœci sk³adki emerytalnej w ZUS zagwarantowa³o-
by bowiem zwiêkszone bezpieczeñstwo funkcjonowania systemu.

Dodatkowo nale¿y podkreœliæ, i¿ zgodnie z ustaw¹ o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych wyp³acalnoœæ œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych gwarantowana jest przez
pañstwo. Wyrazem ustawowych gwarancji pañstwa wyp³acalnoœci œwiadczeñ z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych jest coroczna dotacja z bud¿etu dla tego Funduszu.
W projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2010, przekazanej do Sejmu RP (druk nr 2375)
dotacja z bud¿etu dla FUS zosta³a zaplanowana w wysokoœci 37,9 mld z³.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Ludwik Kotecki
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Niepokoj¹ce wiadomoœci, jakie p³yn¹ do nas zza naszej wschodniej gra-

nicy, dotycz¹ce rozprzestrzeniaj¹cego siê wirusa, rodz¹ wiele obaw spo³ecz-
nych i pytañ o etap przygotowañ Polski na wypadek wybuchu epidemii
grypy. W chwili obecnej nie ma w Polsce ani epidemii, ani znacz¹cego wzrostu
zachorowañ na grypê, jednak¿e w ka¿dej chwili mo¿e siê to zmieniæ. Dlatego
tak wa¿ne jest odpowiednie przygotowanie siê na mo¿liwoœæ jej nadejœcia, co
poczyni³o ju¿ wiele pañstw europejskich.

Z moich informacji wynika, i¿ do dziœ Ministerstwo Zdrowia nie zakupi³o
jeszcze ani jednej szczepionki przeciw temu wirusowi. O zamierzeniach
w tym zakresie s³yszymy ju¿ od miesiêcy, jednak¿e Polska w dalszym ci¹gu
nie dysponuje przedmiotowymi szczepionkami. Jeœli weŸmie siê pod uwagê
to, i¿ wiele pañstw europejskich ju¿ kilka miesiêcy temu profilaktycznie zao-
patrzy³o siê w ww. szczepionki oraz fakt, ¿e wirus zaatakowa³ naszych
wschodnich s¹siadów, jest to sytuacja niepokoj¹ca.

Polskie spo³eczeñstwo w obawie przed wirusem, który zabi³ ju¿ setki osób
na Ukrainie, masowo wykupuje z aptek maseczki higieniczne oraz wszelkie leki
na grypê. Ich brak jest ju¿ odczuwalny w hurtowniach.

St¹d te¿ moje pytania do Pani Minister.
1. Co robi rz¹d, aby zapobiec rozprzestrzenieniu siê wirusa grypy na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Czy na dzieñ dzisiejszy Ministerstwo Zdrowia zamówi³o ju¿ szczepion-

ki przeciw grypie? Kiedy ta szczepionka do nas dotrze? Ile bêdzie dawek, ja-
kiej firmy i kto w pierwszej kolejnoœci je otrzyma?

3. Czy zosta³y zakoñczone badania kliniczne dotycz¹ce tych szczepio-
nek? Je¿eli nie, to jaka jest przewidywana data ich zakoñczenia? Na jakim
etapie znajduj¹ siê obecnie te badania? Co w sytuacji, gdy Polskê zaatakuje
wirus, a badania te nie zostan¹ zakoñczone? W jaki sposób wówczas bêdzie-
my walczyæ z wirusem?

4. Jak¹ kwotê rz¹d jest w stanie przeznaczyæ na walkê z epidemi¹ gry-
py? Na jakie konkretne dzia³ania i œrodki zostan¹ one przeznaczone? Co
w sytuacji, gdy œrodki te oka¿¹ siê niewystarczaj¹ce?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

czas 43. posiedzenia Senatu w dniu 5 listopada br. w sprawie dzia³añ podejmowa-
nych przez Rz¹d odnoœnie do pandemii grypy A H1N1v, uprzejmie przekazujê
poni¿sze wyjaœnienia.
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W Polsce, dzia³ania na wypadek pandemii grypy prowadzone s¹ w ramach Krajowe-
go Komitetu ds. Pandemii Grypy, który powo³any zosta³ w 2005 r. zarz¹dzeniem Mini-
stra Zdrowia. Pracom Komitetu przewodniczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Zdrowia Pan Adam Fronczak, a w sk³ad Komitetu poza przedstawicielami sektora zdro-
wia, wchodz¹ przedstawiciele kluczowych resortów w pañstwie, w tym m.in. Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki. Do g³ównych zadañ Komitetu
nale¿y m.in.:

1) opracowywanie i aktualizacja zgodnie z wymogami WHO interdyscyplinarnego
„Polskiego planu pandemicznego”;

2) przekazywanie, przez cz³onków Komitetu, kierownictwu resortów, organizacji, in-
stytucji, których s¹ przedstawicielami, ustaleñ i wniosków wypracowanych przez
Komitet w celu ich wdro¿enia, zgodnie z ustawowymi kompetencjami;

3) monitorowanie œwiatowej i krajowej sytuacji epidemiologicznej grypy sezonowej
oraz grypy ptaków;

4) opracowywanie strategii dla podejmowanych dzia³añ profilaktycznych, diagnostycz-
nych, leczniczych i organizacyjnych dla poszczególnych faz pandemii grypy oraz:
a) dokonywanie oceny zagro¿enia,
b) okreœlanie zadañ dla poszczególnych jednostek i s³u¿b oraz zakresu ich odpo-

wiedzialnoœci, przy maksymalnym wykorzystaniu istniej¹cych struktur dzia³a-
j¹cych w sytuacjach kryzysowych.

Od momentu przekazania informacji nt. potwierdzenia pierwszych przypadków za-
ka¿eñ wirusem grypy typu A/H1N1v w USA i Meksyku, tj. 17 kwietnia 2009 r., Krajo-
wy Komitet ds. Pandemii Grypy zebra³ siê wielokrotnie. Podczas posiedzeñ Komitetu
analizowano aktualn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ grypy w Polsce i na œwiecie oraz pod-
jête dzia³ania. Na posiedzeniu w dniu 8 wrzeœnia 2009 r. Krajowy Komitet wypracowa³
rekomendacje dla Ministra Zdrowia, dotycz¹ce grup osób, które powinny otrzymaæ
szczepionkê przeciwko wirusowi grypy typu A/H1N1v w pierwszej kolejnoœci.

POLSKI PLAN PANDEMICZNY
Krajowy Komitet opracowa³ „Polski plan pandemiczny”, który zawiera za³o¿enia do-

tycz¹ce przygotowañ, a tak¿e stanowi wytyczne dla dzia³añ przygotowawczych prowa-
dzonych na poziomie lokalnym w Polsce. „Polski plan pandemiczny” zawiera informa-
cje ogólne nt. grypy, zapisy dotycz¹ce dzia³añ poszczególnych resortów podejmowa-
nych w zale¿noœci od fazy pandemii, a tak¿e strategie dotycz¹ce komunikacji i organi-
zacji opieki zdrowotnej. W zwi¹zku ze zmieniaj¹c¹ siê sytuacj¹ epidemiologiczn¹,
a tak¿e nowymi doœwiadczeniami zwi¹zanymi z walk¹ z gryp¹ typu A/HlNlv oraz wytycz-
nymi WHO, ECDC i EC, dokument ten poddawany jest kolejnym aktualizacjom. Naj-
nowsza wersja „Polskiego planu pandemicznego” zaakceptowana zosta³a przez
Przewodnicz¹cego Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy we wrzeœniu 2009 r.

DZIA£ANIA PODJÊTE W ZWI¥ZKU Z OG£OSZENIEM PRZEZ WHO PANDEMII
GRYPY

Poni¿ej przedstawiono najistotniejsze dzia³ania podjête w zwi¹zku z decyzj¹ WHO
o og³oszeniu pandemii grypy:

1. W G³ównym Inspektoracie Sanitarnym opracowano wytyczne pn. Dzia³ania Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej na wypadek wyst¹pienia epidemii lub pandemii gry-
py. Dokument przekazano do realizacji przez wojewódzkie i powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne.

2. W G³ównym Inspektoracie Sanitarnym zaktualizowano „Polski plan pandemicz-
ny”, który zosta³ skonsultowany przez wszystkich cz³onków Krajowego Komitetu
ds. Pandemii Grypy, a nastêpnie przedstawiony do akceptacji Przewodnicz¹cemu
Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy.

3. Od momentu otrzymania z Amerykañskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji
Chorób (CDC) pierwszych informacji nt. zachorowañ, przedstawiciele G³ównego
Inspektoratu Sanitarnego na bie¿¹co monitoruj¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ w za-
kresie grypy typu A/H1N1v na œwiecie i w Polsce. Zarówno aktualna sytuacja epi-
demiologiczna, jak i podjête dzia³ania, analizowane s¹ podczas cyklicznie organi-
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zowanych przez Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa spotkañ grupy eksperckiej,
a tak¿e w trakcie posiedzeñ Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy. Podczas
spotkañ przedstawiciele ró¿nych resortów wymieniaj¹ doœwiadczenia i spostrze-
¿enia nt. podejmowanych dzia³añ.

4. Poprzez krajowy punkt kontaktowy Sieci Wczesnego Ostrzegania i Reagowania
(EWRS), znajduj¹cy siê w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym, na bie¿¹co otrzy-
mywane i przekazywane s¹ informacje o podejmowanych dzia³aniach, a tak¿e
o zmianach sytuacji epidemiologicznej. Informacje te s¹ analizowane i wykorzysty-
wane m.in. do opracowywania materia³ów informacyjnych, wytycznych i zaleceñ.
Polska na bie¿¹co przekazuje innym krajom informacje nt. dzia³añ podejmowanych
na terenie kraju. Przedstawiciele GIS uczestnicz¹ w telekonferencjach organizowa-
nych przez ECDC i EC, w których udzia³ bior¹ równie¿ przedstawiciele WHO.

5. Wszyscy pañstwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni pozostaj¹ w kontakcie
z wojewódzkimi konsultantami ds. chorób zakaŸnych, a tak¿e epidemiologii oraz
ordynatorami oddzia³ów zakaŸnych i na bie¿¹co monitoruj¹ sytuacjê na podleg³ym
terenie. Informacje nt. dzia³añ podejmowanych przez stacje sanitarno-epidemio-
logiczne przekazywane s¹ na bie¿¹co do G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, któ-
rego przedstawiciele pozostaj¹ w sta³ym kontakcie z przedstawicielami G³ównego
Inspektoratu Weterynarii i Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa.

6. W celu koordynacji dzia³añ podejmowanych na poziomie powiatowym, wojewódz-
kim i centralnym w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym systematycznie organizo-
wane s¹ telekonferencje z pañstwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi,
podczas których omawiane s¹ podjête dzia³ania.

7. W zwi¹zku z przewidywanymi zmianami w sytuacji epidemiologicznej kontynuo-
wane s¹ dzia³ania, maj¹ce na celu m.in.:
• rozwój epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad gryp¹ w systemie

SENTINEL. Dziêki temu systemowi, poprzez potwierdzenie wirusologiczne
i analizê epidemiologiczn¹ czêœci z przypadków, mo¿liwe jest uzyskanie infor-
macji o rzeczywistych zachorowaniach na grypê typu A/HlNlv, a tak¿e stwier-
dzenie jak¹ czêœæ stanowi¹ one wœród pozosta³ych przypadków grypy i zachoro-
wañ grypopodobnych. Uzyskane dziêki temu systemowi nadzoru dane stanowi¹
priorytet dla dalszego planowania i wyznaczania strategii dzia³ania,

• wirusologiczne potwierdzania ciê¿kich przypadków, co bêdzie przydatne dla
okreœlenia lokalnej ciê¿koœci grypy,

• monitorowanie umieralnoœci. W tym zakresie g³ówne trudnoœci dotyczyæ bêd¹
klasyfikacji przypadków, gdy¿ przypadki zgonów z powodu grypy mog¹ byæ kwa-
lifikowane jako zgony o innej przyczynie (np. z powodu choroby nowotworowej,
chorób serca).

Jednak¿e w celu sprawnej realizacji ww. zadañ prowadzone s¹ liczne dzia³ania ma-
j¹ce na celu poprawê mo¿liwoœci diagnostycznych laboratoriów Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej:

• W celu rozszerzenia diagnostyki wirusa A/H1N1v w innych laboratoriach, ani¿e-
li jedynie w laboratorium Krajowego Oœrodka ds. Grypy NIZP-PZH, doceniaj¹c
wagê problemu, Rada Ministrów Uchwa³¹ Nr 138/2009 z dnia 11 sierpnia 2009
r. przyzna³a z ogólnej rezerwy bud¿etowej œrodki na dofinansowanie dzia³añ wy-
branych laboratoriów Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
G³ówny Inspektorat Sanitarny podejmuje ponadto dzia³ania maj¹ce na celu
uzyskanie z ogólnej rezerwy bud¿etowej dodatkowych œrodków, które zabezpie-
cz¹ wykonywanie zwiêkszonej liczby badañ wirusologicznych grypy w systemie
SENTINEL. Uzyskanie tych œrodków jest warunkiem umo¿liwiaj¹cym skutecz-
ne i systematyczne prowadzenie prawid³owego nadzoru SENTINEL nad gryp¹
w Polsce.

• Przedstawiciele laboratoriów Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nych zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia diagnostyki wirusa A/H1Nlv
metodami biologii molekularnej.
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Obecnie dziêki powy¿szym dzia³aniom w Polsce poza Krajowym Oœrodkiem ds. Grypy
NIZP-PZH, badania w kierunku grypy typu A/H IN lv wykonuj¹ równie¿ laboratoria:

– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £odzi,
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie,
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,
– Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdañsku.
Badania prowadzi równie¿ laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epide-

miologii w Pu³awach.
8. Zarówno na poziomie lokalnym, wojewódzkim jak i powiatowym kontynuowana

jest zakrojona na szerok¹ skalê akcja informacyjna, która polega m.in. na:

• opracowywaniu i uaktualnianiu, wraz z pojawianiem siê nowych doniesieñ, ma-
teria³ów informacyjnych dotycz¹cych grypy A/HlNlv i zamieszczaniu ich na stro-
nie internetowej GIS – www.gis.gov.pl (w tym m.in. codziennego komunikatu do-
tycz¹cego aktualnej sytuacji epidemiologicznej na œwiecie),

• opracowaniu i dystrybucji, we wspó³pracy z RCB, ulotki zawieraj¹cej informacjê
dla podró¿uj¹cych, wyje¿d¿aj¹cych i przyje¿d¿aj¹cych do Polski z krajów, w któ-
rych wyst¹pi³y ogniska zachorowañ. Ulotki te nadal s¹ dystrybuowane na krajo-
wych lotniskach miêdzynarodowych,

• opracowaniu i przekazaniu s³u¿bom lotnisk treœci komunikatu g³osowego, który
podawany by³ przez megafony na lotniskach w Polsce, a który dotyczy³ zasad po-
stêpowania po powrocie z krajów dotkniêtych,

• opracowaniu materia³ów informacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, które poprzez
MEN przekazano do szkó³, gdzie nauczyciele zapoznawali uczniów z zasadami
postêpowania, których nale¿y przestrzegaæ, aby unikn¹æ zaka¿enia,

• wspó³pracy w zakresie prowadzenia infolinii dla spo³eczeñstwa, w której odpo-
wiedzi na pytania dotycz¹ce grypy typu A/HlNlv udzielaj¹ eksperci NIZP-PZH
i Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej,

• Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, G³ównego Inspektoratu Sanitarnego,
Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Pañstwowego Zak³adu Higieny wspó³pracowali z przedstawicielami me-
diów i na bie¿¹co informowali o aktualnej sytuacji.

10. W ramach kompetencji ustawowych przedstawiciele GIS wspieraj¹ merytorycz-
nie podmioty zainteresowane m.in. przygotowaniami do sytuacji masowej ab-
sencji w pracy z powodu licznych zaka¿eñ i zachorowañ, udzielaj¹c odpowiedzi
na liczne zapytania oraz konsultuj¹c przedstawione rozwi¹zania.

DZIA£ANIA PODJÊTE W ZWI¥ZKU Z SYTUACJ¥ NA UKRAINIE i BIA£ORUSI
Poza ww. dzia³aniami w zwi¹zku z informacjami nt. sytuacji na Ukrainie i Bia³orusi,

podjêto szereg dzia³añ, w tym m.in.
– w momencie otrzymania pierwszych informacji nt. sytuacji na Ukrainie skontakto-

wano siê z Krajowym Punktem Centralnym ds. Miêdzynarodowych Przepisów
Zdrowotnych (IHR) w celu uzyskania potwierdzenia doniesieñ prasowych i uzyska-
nia informacji z wiarygodnych Ÿróde³, w tym m.in. z WHO,

– skontaktowano siê z Pañstwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rze-
szowie oraz Lublinie, z proœb¹ o uzyskanie potwierdzonych informacji nt. sytuacji
epidemiologicznej od odpowiedników na Ukrainie,

– do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Rzeszowie i Lublinie przekazano proœbê o pod-
jêcie stosownych dzia³añ, w tym m.in.:
• monitorowanie sytuacji na przejœciach granicznych i nadzorowanym przez Pañ-

stwa terenie,
• wzmo¿enie kontroli sanitarnej na przejœciach granicznych z Ukrain¹,
• utrzymywanie kontaktu i wymianê informacji ze s³u¿bami medyczno-sanitar-

nymi Ukrainy,
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• informowanie podró¿nych przekraczaj¹cych granicê o koniecznoœci przestrzega-
nia zachowañ prozdrowotnych i zg³aszania siê do lekarza w przypadku wyst¹pie-
nia objawów grypy w ci¹gu 7 dni od powrotu z Ukrainy lub kontaktu z osob¹ chor¹,

• pilne informowanie G³ównego Inspektora Sanitarnego o podjêtych dzia³aniach
i zmianach sytuacji epidemiologicznej,

– podobn¹ proœbê wystosowano do Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego w Bia³ymstoku, w zwi¹zku z informacj¹ nt. sytuacji na Bia³orusi,

– Pañstwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni pozostaj¹ w sta³ym kontakcie ze
swoimi odpowiednikami na Ukrainie i Bia³orusi i na bie¿¹co wymieniaj¹ informa-
cje nt. sytuacji epidemiologicznej,

– G³ówny Inspektor Sanitarny pozostaje w sta³ym kontakcie ze swoimi odpowiedni-
kami ze S³owacji, Czech i Ukrainy i na bie¿¹co konsultuje podejmowane dzia³ania,

– ponownie uruchomiono system szybkiego powiadamiania poprzez wiadomoœci sms,
– G³ówny Inspektor Sanitarny poleci³ Pañstwowym Wojewódzkim Inspektorom Sa-

nitarnym (we wspó³pracy z kuratoriami oœwiaty) informowaæ o ka¿dym du¿ym (po-
nad 20%) wzroœcie absencji w szko³ach,

– ponownie dokonano przegl¹du zasobów zgromadzonych w rezerwach (w tym m.in.
iloœci dostêpnych masek ochronnych),

– kontynuowane s¹ inne dzia³ania informacyjne:
• w szko³ach, we wspó³pracy z kuratoriami i szko³ami, Inspektorzy Sanitarni pro-

wadz¹ akcjê informacyjn¹ na podstawie materia³u opublikowanego w G³ównym
Inspektoracie Sanitarnym pn. „Treœci merytoryczne i metodyczne dotycz¹ce pro-
filaktyki grypy sezonowej i nowej grypy A/H1N1v”,

• na przejœciach granicznych na granicy wschodniej oraz na lotniskach, gdzie pa-
sa¿erowie otrzymuj¹ informacje (m.in. w formie ulotek) nt. zachowañ, które po-
mog¹ unikn¹æ zaka¿enia wirusem grypy typu A/H1N1v,

• w œrodkach masowego przekazu, gdzie przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej informuj¹ o grypie i aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Informacje nt. aktualnej sytuacji i oceny ryzyka dla pañstw UE, sporz¹dzane przez
Komisjê Europejsk¹ i Europejskie Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) na
bie¿¹co przekazywane s¹ do Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa i przez t¹ instytucjê
dystrybuowane do s³u¿b, bior¹cych udzia³ w reagowaniu,

– we wspó³pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Rz¹dowym Centrum
Bezpieczeñstwa, G³ówny Inspektor Sanitarny wyda³ komunikat dla osób podró¿u-
j¹cych na Ukrainê, w którym zalecono polskim obywatelom rozwa¿enie mo¿liwo-
œci prze³o¿enia podró¿y na Ukrainê na termin póŸniejszy.

DZIA£ANIA POLSKI NA FORUM MIÊDZYNARODOWYM W ZWI¥ZKU Z PANDE-
MI¥ GRYPY TYPU A/H1N1v

1. Pani Ewa KOPACZ – Minister Zdrowia podjê³a inicjatywê maj¹c¹ na celu uzyska-
nia poparcia wœród innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej w zakresie
mo¿liwoœci wprowadzenia szczepionek przeciwko grypie typu A/H1Nlv i jej do-
stêpnoœci w wolnym obrocie. Ministerstwo Zdrowia zwróci³o siê równie¿ z zapyta-
niem o mo¿liwoœci w tym zakresie do firm farmaceutycznych.

2. Przedstawiciele GIS pozostaj¹ w sta³ym kontakcie z ekspertami innych pañstw
cz³onkowskich UE, Komisji Europejskiej i Europejskiego Centrum ds. Kontroli
i Prewencji Chorób i informuj¹ na bie¿¹co poprzez sieæ Wczesnego Ostrzegania
i Reagowania (EWRS) o aktualnej sytuacji i podjêtych dzia³aniach. Przedstawiciel
GIS bierze udzia³ w telekonferencjach organizowanych w ramach EWRS.

3. Przedstawiciele G³ównego Inspektoratu Sanitarnego uczestnicz¹ w kluczowych
spotkaniach miêdzynarodowych dotycz¹cych grypy, zorganizowanych m.in.
w ramach Prezydencji Szwedzkiej dotycz¹cych reagowania podczas pandemii
grypy. Przedstawiciele GIS reprezentuj¹ Polskê w pracach reaktywowanej przez
Prezydencjê Szwedzk¹ Grupy Przyjació³ Prezydencji ds. Pandemii Grypy, która
wyznaczona zosta³a w celu intensyfikacji dzia³añ prowadzonych przez inne re-
sorty.
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4. W dniach 21–24 wrzeœnia 2009 r. przedstawiciele G³ównego Inspektoratu Sani-
tarnego uczestniczyli w zorganizowanych przez Stronê amerykañsk¹ i Minister-
stwo Obrony Narodowej æwiczeniach poœwiêconych dzia³aniom w czasie pande-
mii grypy. Przedstawiane przez GIS opinie i wnioski spotka³y siê z aprobat¹ Strony
amerykañskiej.

5. Pracownicy G³ównego Inspektoratu Sanitarnego pozostaj¹ w sta³ym kontakcie
z przedstawicielami placówek dyplomatycznych oraz organizacji miêdzynarodo-
wych, maj¹cych siedziby w Polsce. W ramach roboczej wspó³pracy informuj¹ o ak-
tualnej sytuacji epidemiologicznej oraz dzia³aniach podejmowanych przez Pañ-
stwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ w ramach reagowania na wypadek pandemii.

Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e Ministerstwo Zdrowia nie zamówi³o dotychczas
szczepionek przeciwko grypie A/H1N1v (stan na dzieñ 7 grudnia 2009 r.). W chwili
obecnej prowadzone s¹ negocjacje ze wszystkimi podmiotami mog¹cymi potencjalnie
zaoferowaæ do sprzeda¿y przedmiotow¹ szczepionkê. W trakcie negocjacji uwzglêdnia-
ne s¹ zarówno kryteria kliniczne – skutecznoœæ i bezpieczeñstwo stosowania, jak i eko-
nomiczne – cena oraz warunki dostawy i p³atnoœci. Jednoczeœnie pragnê wyjaœniæ, ¿e
badania kliniczne szczepionek przeciwko grypie pandemicznej nie zosta³y w ca³oœci za-
koñczone. Przewidywane terminy ich ukoñczenia wahaj¹ siê od grudnia 2009 r. do
czerwca 2010 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do minister pracy i polityki spo³ecznej
Jolanty Fedak

Kolejny raz do mojego biura senatorskiego przyby³y pielêgniarki œwiad-
cz¹ce pielêgniarsk¹ opiekê domow¹ w domach pomocy spo³ecznej, prosz¹c
o zainteresowanie siê spraw¹ i pomoc.

Œrodowisko pielêgniarskie œwiadcz¹ce opiekê domow¹ w DPS jest zanie-
pokojone sytuacj¹, w której siê obecnie znajduje. Przyk³adem jest sytuacja
grupy pielêgniarek, które od pó³tora roku s¹ bezpoœrednimi realizatorami
umów z NFZ w zakresie pielêgniarskiej opieki domowej œwiadczonej dla pa-
cjentów z domów pomocy spo³ecznej. Aby œwiadczyæ tak¹ pielêgniarsk¹ opie-
kê domow¹, wiele pielêgniarek za³o¿y³o w³asne firmy, podnios³o kwalifikacje
zawodowe, odpowiednio przygotowa³o gabinety, zgodnie z wytycznymi Mini-
sterstwa Zdrowia, co wi¹za³o siê z du¿ymi nak³adami finansowymi, a czasa-
mi z zaci¹gniêciem kredytu. Jak siê okazuje, pielêgniarki œwiadcz¹ce
pielêgniarsk¹ opiekê domow¹ pod koniec wrzeœnia otrzyma³y wypowiedze-
nia umów z NFZ z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2010 r.

Kolejnym problemem, który pielêgniarki napotykaj¹ w realizacji opieki
nad pacjentami DPS, s¹ wytyczne zawarte w za³¹czniku do projektu rozpo-
rz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie struktury organizacyjnej zespo³u opie-
ki d³ugoterminowej w domu pomocy spo³ecznej, sposobów zarz¹dzania nim
oraz warunków i trybu jego kontroli.

Zgodnie z ustaw¹ o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej z 1996 r., zawody
pielêgniarki i po³o¿nej s¹ zawodami samodzielnymi. Odpowiednie przygoto-
wanie i kwalifikacje pozwalaj¹ im na zawieranie bezpoœrednich umów z NFZ.
Spe³niaj¹ one równie¿ wymogi podyktowane odrêbnymi przepisami prawny-
mi i zarz¹dzeniem prezesa NFZ.

Rozwi¹zania prawne, wprowadzone w projekcie rozporz¹dzenia mini-
stra zdrowia, dyskryminuj¹ zawód pielêgniarki. (§ 2.1. Zespo³em kieruje dy-
rektor domu pomocy spo³ecznej oraz reprezentuje zespó³ na zewn¹trz.
2. Dyrektor domu pomocy okreœla szczegó³owy zakres obowi¹zków pracow-
ników zespo³u, uwzglêdniaj¹c warunki kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. 3. Dyrektor domu pomocy spo³ecznej ustala regulamin organizacyj-
ny zespo³u.) Bulwersuj¹ce jest dla pielêgniarek to, ¿e dyrektorom DPS propo-
nuje siê kierowanie i reprezentowanie zespo³ów pielêgniarskich.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra zdrowia z dnia 17 maja 2000 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ osoby na stanowiskach
kierowniczych w zak³adach opieki zdrowotnej, to pielêgniarka posiadaj¹ca
wykszta³cenie wy¿sze i dwuletni sta¿ pracy w zawodzie pielêgniarki mo¿e
byæ kierownikiem ZOZ. Pielêgniarki oczywiœcie mog¹ wspó³pracowaæ z dyrek-
torami DPS, ale kontraktowanie œwiadczeñ pielêgniarskich nale¿y pozosta-
wiæ pielêgniarkom, w przeciwnym wypadku rozwi¹zania proponowane
w przedstawionym za³¹czniku do projektu rozporz¹dzenia ministra zdrowia
negatywnie wp³yn¹ na realizacjê opieki i rozwój zawodu pielêgniarki.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pañ minister o ustosunkowanie siê do
przedstawionych problemów, które powstaj¹ w zwi¹zku z wprowadzanymi
zmianami w systemie œwiadczenia opieki domowej w domach pomocy spo³ecz-
nej w zakresie zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2009.12.08

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹, prze-

kazane przy piœmie z dnia 12 listopada 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2086/09) w spra-
wie œwiadczeñ pielêgniarskiej opieki domowej realizowanych w Domu Pomocy
Spo³ecznej oraz projektu rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie struktury organi-
zacyjnej zespo³u opieki d³ugoterminowej w domu pomocy spo³ecznej, sposobów za-
rz¹dzania nim, a tak¿e warunków i trybu jego kontroli, uprzejmie proszê o przyjêcie
nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zgodnie z zarz¹dzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 105/2008/DSOZ
z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, ze
zm., w 2009 roku pielêgniarska opieka domowa w POZ realizowana jest przez pielêg-
niarkê POZ w ramach zakresu œwiadczenia pielêgniarki POZ. Natomiast finansowanie
œwiadczeñ pielêgniarki POZ realizowane jest wed³ug wskazanej przez œwiadczeniodaw-
cê we wniosku o zawarcie umowy metody finansowania œwiadczeñ kapitacyjnej albo
zadaniowej. Natomiast liczba œwiadczeniobiorców objêtych opiek¹ przez jedn¹ pielêg-
niarkê POZ nie powinna przekroczyæ 2 750 osób, w tym jedna pielêgniarka nie mo¿e
obejmowaæ pielêgniarsk¹ opiek¹ domow¹ równoczeœnie wiêcej ni¿ 8 podopiecznych.

Dla pielêgniarek, które wybra³y metodê zadaniow¹ przy rozliczaniu realizacji
œwiadczeñ pielêgniarki POZ, w tym pielêgniarskiej opieki domowej w POZ, ustalona zo-
sta³a liczba 5 500 punktów jako limit punktów dla jednego etatu przeliczeniowego,
mo¿liwy do wypracowania przez jedn¹ pielêgniarkê POZ w ci¹gu jednego miesi¹ca.

Natomiast pielêgniarki, które wybra³y metodê kapitacyjn¹ przy realizacji œwiad-
czeñ pielêgniarki POZ, w tym pielêgniarskiej opieki domowej w POZ rozliczane s¹ na
podstawie rocznej stawki kapitacyjnej, korygowanej wspó³czynnikiem odpowiednim
dla grupy wiekowej œwiadczeniobiorcy. Dla œwiadczeniobiorców od 0 do 6 roku ¿ycia
wspó³czynnik wynosi 1,3 a dla œwiadczeniobiorców od 7 roku ¿ycia do 65 roku ¿ycia –
1,0 oraz dla œwiadczeniobiorców powy¿ej 65 roku ¿ycia – 2,0 i dla podopiecznych DPS
lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej – 3,5.

Od stycznia 2010 roku zadaniowa forma finansowania œwiadczeñ pielêgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej nie bêdzie kontraktowana przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Powy¿sza sytuacja spowodowana jest przyczynami ekonomicznymi le¿¹cymi
po stronie Funduszu, polegaj¹cymi na braku ponadplanowych przychodów, jakie umo¿-
liwi³yby dokonanie zmian w planie finansowym i w efekcie tego podejmowanie nowych
zobowi¹zañ finansowych w przedmiotowym zakresie œwiadczeñ. Poza tym przy zawiera-
niu umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie œwiadczenia pielêgniarki
POZ nale¿y braæ pod uwagê równie¿ przepisy ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), które ogra-
niczaj¹ Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wydatkowania œrodków na finansowanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w danym roku. Zgodnie z art. 132 ust. 5 ww. ustawy wyso-
koœæ ³¹cznych zobowi¹zañ Funduszu wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami
umów nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci wydatków przewidzianych na ten cel w planie fi-
nansowym Funduszu. Ponadto wed³ug art. 118 ust. 1 ww. ustawy plan finansowy Fun-
duszu musi byæ zrównowa¿ony w zakresie przychodów i kosztów.

Œwiadczeniobiorcom zamieszka³ym w domach rodzinnych oraz w domach pomocy
spo³ecznej zabezpieczone zostan¹ œwiadczenia pielêgniarskie domowe w ramach
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œwiadczeñ realizowanych przez pielêgniarkê podstawowej opieki zdrowotnej oraz przez
pielêgniarsk¹ opiekê d³ugoterminow¹ domow¹. W zwi¹zku z tym, ¿e od stycznia 2010 r.
zadaniowa forma finansowania œwiadczeñ pielêgniarki poz, nie bêdzie kontraktowana,
œwiadczenia te zostan¹ przejête przez pielêgniarsk¹ opiekê d³ugoterminow¹ domow¹.
Œwiadczenia realizowane do koñca br. w ramach pielêgniarskiej opieki domowej w poz,
bêd¹ mog³y byæ kontraktowane na 2010 r. na podstawie umowy zawartej z Funduszem
w nastêpstwie postêpowania konkursowego w zakresie œwiadczeñ pielêgnacyjnych
i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej.

Ponadto nie wszyscy pacjenci, którzy dotychczas korzystali z pielêgniarskiej opieki
domowej w POZ, bêd¹ kwalifikowali siê do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugotermino-
w¹ domow¹, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce kryteria. Pielêgniarska opieka domowa
w POZ realizowana przez pielêgniarkê POZ w ramach zakresu œwiadczenia pielêgniarki
POZ, w domu lub miejscu pobytu œwiadczeniobiorcy, dotyczy wy³¹cznie tych œwiadcze-
niobiorców, u których stwierdza siê ograniczenie sprawnoœci psychofizycznej spowodo-
wane procesem chorobowym i których ocena stanu samoobs³ugi, wed³ug skali opartej
na skali Barthel wynosi powy¿ej 40 i nie wiêcej ni¿ 60 punktów. Natomiast do objêcia
pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹ maj¹ byæ kwalifikowane osoby, u któ-
rych ocena stanu samoobs³ugi, wed³ug skali opartej na skali Barthel wynosi od 0 do 40
punktów.

Odnosz¹c siê do problemów pielêgniarek realizuj¹cych opiekê nad mieszkañcami
DPS w zwi¹zku z wytycznymi okreœlonymi w projekcie rozporz¹dzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie struktury organizacyjnej zespo³u opieki d³ugoterminowej w domu opieki
spo³ecznej, sposobów zarz¹dzania nim, a tak¿e warunków i trybu jego kontroli, uprzej-
mie wyjaœniam, ¿e przedmiotowe rozporz¹dzenie jest w fazie projektu. W zwi¹zku z po-
wy¿szym pielêgniarki nie mog¹ realizowaæ œwiadczeñ w DPS na podstawie aktu
prawnego, który nie funkcjonuje.

Ponadto nadmieniam, i¿ cytowany powy¿ej projekt rozporz¹dzenia jest aktem wyko-
nawczym do poselskiego projektu Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwoœæ” usta-
wy o zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej oraz ustawy o pomocy spo³ecznej.

Nale¿y wskazaæ, ¿e poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej oraz ustawy o pomocy spo³ecznej zak³ada rozszerzenie katalogu zak³adów
opieki zdrowotnej, okreœlonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póŸn. zm.), o dodatkow¹
kategoriê pod nazw¹ „zespó³ opieki d³ugoterminowej w domu pomocy spo³ecznej”.
Tworzenie w domu pomocy spo³ecznej zak³adu opieki zdrowotnej pod nazw¹ zespó³
opieki d³ugoterminowej w domu pomocy spo³ecznej powoduje okreœlone przepisami
prawa konsekwencje. Przede wszystkim pomieszczenia i urz¹dzenia takiego zak³adu
musz¹ spe³niaæ wymagania fachowe i sanitarne okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ
pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z póŸn. zm.), np. wymóg ca³kowitej izolacji zak³a-
du od innych u¿ytkowników budynku, gdy¿ – jak wynika z projektu – zespó³ opieki d³u-
goterminowej w domu pomocy spo³ecznej mia³by byæ zak³adem przeznaczonym do
udzielania ca³odobowych œwiadczeñ zdrowotnych. Zastrze¿enia budzi tak¿e mo¿liwoœæ
zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez zespó³ opieki d³ugo-
terminowej z Narodowym Funduszem Zdrowia w zwi¹zku z rozporz¹dzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U.
Nr 140, poz. 1147), które okreœla wymagania dotycz¹ce personelu, sprzêtu medyczne-
go i pomocniczego oraz warunki udzielania tych œwiadczeñ.

Ponadto projekt zak³ada, ¿e zespó³ opieki d³ugoterminowej by³by czêœci¹ struktury
organizacyjnej domu pomocy spo³ecznej. Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej stano-
wi, i¿ zak³adem opieki zdrowotnej kieruje kierownik, zaœ wymagania dla osoby
pe³ni¹cej to stanowisko okreœla rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ osoby na stanowiskach kierowni-
czych w zak³adach opieki zdrowotnej okreœlonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520,
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z póŸn. zm.). Zgodnie z za³¹czonym projektem rozporz¹dzenia w sprawie struktury or-
ganizacyjnej zespo³u opieki d³ugoterminowej w domu pomocy spo³ecznej, sposobów
zarz¹dzania nim, a tak¿e warunków i trybu jego kontroli, zespo³em kieruje dyrektor
domu pomocy spo³ecznej. Nie s¹ w tej sytuacji jasne wzajemne relacje dwóch niezale¿-
nych kierowników, których kompetencje pokrywa³yby siê przynajmniej czêœciowo.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 15 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na otrzymane za poœrednictwem Pana Marsza³ka, przy piœmie z dnia
12 listopada br. znak BPS/DSK-043-2085/09, oœwiadczenie Pani Senator Janiny Fet-
liñskiej z³o¿one podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada br., uprzejmie
informujê ¿e: warunki udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych zosta³y okreœlone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, aktach wykonaw-
czych do tej ustawy oraz zarz¹dzeniach Prezesa NFZ w sprawie okreœlenia warunków
zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach œwiadczeñ, wydanych
w oparciu o przepisy tej ustawy.

W œwietle przypisów ww. ustawy, prawo do korzystania ze œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych przys³uguje osobom przebywaj¹cym
w domach pomocy spo³ecznej i objêtym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym na
takich samych zasadach jak œwiadczeniobiorcom, którzy potrzebuj¹ pomocy medycz-
nej w warunkach domowych.

W konsekwencji takich uregulowañ prawnych w ubieg³ym roku NFZ umo¿liwi³ za-
wieranie umów na zadaniow¹ realizacjê œwiadczeñ pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, która by³a dostêpna równie¿ dla pielêgniarek zatrudnionych w domu po-
mocy spo³ecznej.

Natomiast na mocy art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo-
³ecznej dom mo¿e dodatkowo (z w³asnych œrodków) zatrudniæ pielêgniarki, które
œwiadcz¹ us³ugi pielêgnacyjne w zakresie wykraczaj¹cym poza uprawnienia wynika-
j¹ce z przepisów o ubezpieczeniu w NFZ.

Resort na przestrzeni ostatnich lat wiele razy podejmowa³ ten trudny i z³o¿ony pro-
blem dotycz¹cy zapewnienia us³ug pielêgniarskich mieszkañcom na terenie domu,
jednak wprowadzenie rozwi¹zañ, które satysfakcjonowa³yby dyrektorów tych jednostek
organizacyjnych i personel pielêgniarski wykracza poza ramy obecnie funkcjonuj¹cego
systemu ochrony zdrowia. Wynika to z podejœcia maj¹cego na celu ochronê praw pa-
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cjentów, która sprowadza siê do podstawowej zasady, ¿e œwiadczenia zdrowotne reali-
zowane s¹ przez zak³ady opieki zdrowotnej. W praktyce oznacza to, i¿ zawieranie
kontraktów na œwiadczenie us³ug zdrowotnych przez domy pomocy spo³ecznej niepo-
siadaj¹ce statusu zak³adu opieki zdrowotnej jest niemo¿liwe.

Mechanizm finansowania pielêgniarskiej opieki œrodowiskowej metod¹ zadaniow¹
funkcjonuje do koñca bie¿¹cego roku, gdy¿ od 1 stycznia 2010 roku œwiadczenia te
przewidziane s¹ do kontraktowania w ramach opieki d³ugoterminowej.

Zdaniem resortu zmiana ta mo¿e wp³yn¹æ niekorzystnie na jakoœæ œwiadczonych
us³ug pielêgniarskich adresowanych do mieszkañców domów pomocy spo³ecznej, dla-
tego czynione s¹ dalsze starania aby mieszkañcy domów nie byli grup¹ pacjentów dys-
kryminowanych w dostêpie do œwiadczeñ pielêgniarskich finansowanych ze œrodków
Narodowego Funduszu Zdrowia i aby istnia³y mo¿liwoœci zawierania kontraktów przez
pielêgniarki, miêdzy innymi pielêgniarki zatrudnione obecnie przez domy pomocy spo-
³ecznej, na realizowanie œwiadczeñ zdrowotnych wobec mieszkañców domów. W chwili
obecnej prowadzone s¹ rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem
Zdrowia zmierzaj¹ce do wypracowania docelowych rozwi¹zañ prawnych, które bêd¹
zapewnia³y dostêp do pielêgniarskiej opieki œrodowiskowej finansowanej ze œrodków
Narodowego Funduszu Zdrowia i które ujednolic¹ przepisy prawne w zakresie dostêpu
do us³ug ca³odobowych niezale¿nie od faktu czy s¹ to jednostki funkcjonuj¹ce po stro-
nie ochrony zdrowia czy pomocy spo³ecznej, sprowadzaj¹c siê do rozgraniczeñ wynika-
j¹cych wy³¹cznie ze stanu zdrowia pacjenta.

W uzupe³nieniu pragnê dodaæ, ¿e obecnie w konsekwencji interwencji Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej trwaj¹ prace legislacyjne, zmierzaj¹ce do modyfikacji rozpo-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia z 30 sierpnia br. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych
z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugotermino-
wej, aby umo¿liwiæ mieszkañcom domów pomocy spo³ecznej lepszy dostêp do korzy-
stania z nale¿nych œwiadczeñ pielêgnacyjnych w przysz³ym roku. W efekcie tych zmian
skorygowana zostanie liczba pacjentów objêtych opiek¹ jednej pielêgniarki, która bê-
dzie œwiadczyæ us³ugi pielêgnacyjne przez co najmniej 4 dni w tygodniu w godzinach od
8.00 do 20.00 w zale¿noœci od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Polskie Stowarzyszenie „Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niem-
czech” za³o¿one 18 lutego 2007 r., zajmuj¹ce siê pomoc¹ dla Polaków i ich
dzieci w Niemczech, Austrii lub w Polsce, zwróci³o siê do wielu osób w Polsce,
szczególnie do rz¹du i polityków, z proœb¹ o pomoc w ich staraniach o równo-
uprawnienie.

Jugendamt, za³o¿ony w 1939 r. przez NSDAP i A. Hitlera, w latach
1939–1945 uprowadzi³ z okupowanej Polski i wywióz³ do Rzeszy oko³o stu
piêædziesiêciu tysiêcy dzieci, po czym rozda³ je niemieckim rodzinom w celu
germanizacji. Zmieniono im imiona i nazwiska. Po II wojnie œwiatowej,
w 1952 r. zniszczono wszelkie akta osobowe tych dzieci, by nie mo¿na by³o
przeœledziæ ich losu ani ich odnaleŸæ. Po wojnie dziêki ró¿nym przypadkom
uda³o siê odnaleŸæ zaledwie 10% tych dzieci.

Jugendamt istnieje po dziœ dzieñ w niezmienionym kszta³cie, a trzymilio-
nowa rzesza Polaków niestety ci¹gle spotyka siê w Niemczech z nieprzestrze-
ganiem norm wolnego, demokratycznego œwiata oraz podpisanych traktatów
i umów miêdzypañstwowych. Polacy czuj¹ siê jak naród podrzêdny i w do-
datku niedostatecznie wspierany przez w³asny kraj. Niemcy oraz Austria nie
przestrzegaj¹ miêdzynarodowych standardów, traktatu polsko-niemieckiego
z 1991 r. (art. 20), w tym zakazu wszelkiej dyskryminacji, tak¿e ze wzglêdu
na przynale¿noœæ pañstwow¹. Polakom w Niemczech zakazuje siê u¿ywania
jêzyka polskiego nawet w rozmowie z w³asnymi dzieæmi. W przypadku kon-
fliktów rodzinnych polskim rodzicom zawsze, pod jakimkolwiek pretekstem,
zabiera siê dzieci.

Jak twierdz¹ cz³onkowie stowarzyszenia, Jugendamt wydaje zakazy
u¿ywania jêzyka polskiego (cz³onkowie stowarzyszenia s¹ w posiadaniu ich
na piœmie oraz w postaci nagranych rozmów), zakazuje kontaktów z polsk¹
matk¹ lub ojcem, którzy nie chcieli siê zgodziæ na ca³kowit¹ rezygnacjê z u¿y-
wania jêzyka polskiego w czasie spotkañ z w³asnymi dzieæmi przetrzymywa-
nymi w oœrodkach Jugendamt (przytu³kach dla dzieci lub u niemieckich,
ewangelickich rodzin zastêpczych) lub przez niemieckiego rodzica. W ten spo-
sób stosuje siê niewyobra¿alny i naruszaj¹cy godnoœæ cz³owieka szanta¿,
a jêzyk jest przecie¿ noœnikiem emocji, wp³ywa na bliskoœæ emocjonaln¹ ro-
dzica z dzieckiem.

W przypadku uprowadzeñ dzieci przez niemieckich ma³¿onków, czy to
z Polski, czy z domów na terenie Niemiec lub Austrii, pañstwowa instytucja
Jugendamt, która jest op³acana z podatków, tak¿e obywateli polskich zamie-
szkuj¹cych Niemcy i Austriê, zawsze – nie jest stowarzyszeniu znany ani je-
den odwrotny przypadek – oczernia polskiego rodzica, uniemo¿liwia mu
widzenia z dzieæmi, wystawia fa³szywe i stronnicze opinie dla s¹du, a tym
samym wytycza kierunek sprawom prowadzonym w s¹dach, nie umo¿liwia
nawet zwyk³ego wgl¹du do akt, o który polscy rodzice s¹ zmuszeni latami siê
procesowaæ. W niektórych przypadkach nie zawahano siê nawet przypisaæ
polskim matkom pedofilii (w stowarzyszeniu jest udokumentowany taki przy-
padek), by je zdyskredytowaæ i uniemo¿liwiæ im kontakty z w³asnymi dzieæ-
mi. A dzieci rosn¹ w izolacji, oddzielone od ca³ej polskiej czêœci swojej
rodziny, jêzyka polskiego oraz polskiej kultury.

S¹dy w Niemczech – jako ¿e Jugendamt od 1939 r. ma prawny status
trzeciego rodzica – skwapliwie id¹ drog¹ wytyczan¹ przez tê organizacjê. Pro-
cesy trwaj¹ wiele lat, polskim rodzicom umo¿liwia siê jedynie tak zwane kon-
takty nadzorowane, polegaj¹ce na tym, i¿ mog¹ widywaæ w³asne dzieci co
dwa lub cztery tygodnie przez dwie do czterech godzin w zamkniêtym pomie-
szczeniu i pod nadzorem niemieckiego pracownika lub pracowników Jugen-
damtu. Jako powód tych decyzji oraz postêpowania dyskryminuj¹cego
Polaków podaje siê szkodliwoœæ dwujêzycznego wychowania dzieci (sic!),
przytaczaj¹c opinie fachowców pedagogów dotycz¹ce szkód, jakie wy-
rz¹dzaj¹ w wychowaniu kontakty z polskim rodzicem, polsk¹ babci¹, dziad-
kiem, kuzynostwem, ciociami i wujkami, w których u¿ywa siê jêzyka
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polskiego. W efekcie tych praktyk dzieci zapominaj¹ jêzyk polski, dwu-, trzy-,
czteroletnie maluchy zaczynaj¹ mówiæ, ¿e Polska jest z³a i g³upia, ¿e polska
babcia lub mama jest czarownic¹ itd. Rodzic niemiecki, który izoluje dziecko
od polskiego rodzica, ma ca³kowite wsparcie i ochronê Jugendamtu i niemiec-
kiego oraz austriackiego pañstwa, mimo ¿e w wypadku ma³¿eñstw
niemiecko-niemieckich za izolowanie drugiego rodzica zabiera siê prawa ro-
dzicielskie i daje siê dziecko temu rodzicowi, który nie niszczy wiêzi z drugim
rodzicem oraz drug¹ po³ow¹ rodziny dziecka.

Cz³onkowie stowarzyszenia tocz¹ wiele ró¿norakich, d³ugotrwa³ych i bar-
dzo kosztownych procesów s¹dowych o prawa do w³asnych dzieci, o godnoœæ,
równouprawnienie, tolerancjê i zwyk³¹ przyzwoitoœæ. W najbli¿szej przysz³o-
œci odbêdzie siê pierwszy w historii proces dotycz¹cy zakazu pos³ugiwania
siê jêzykiem ojczystym (polskim) z dzieæmi w Hamburgu. Rodzina ta dwa lata
temu uzyska³a od pañstwa polskiego bardzo skromn¹ pomoc finansow¹,
w wysokoœci niespe³na 4 tysiêcy euro, skromn¹, bo tyle kosztuje jedna eks-
pertyza lub pismo adwokata do S¹du Najwy¿szego w Niemczech lub Austrii.
Stowarzyszenie nie jest w stanie udzielaæ skutecznej pomocy polskim obywa-
telom i im odbieranym i zniemczanym malutkim dzieciom. Mimo to stowarzy-
szenie prowadzi doradztwo, kieruje zainteresowanych do odpowiednich
fachowców, bieg³ych, prawników, czasem udziela niewielkiej pomocy pie-
niê¿nej na prze¿ycie, w tym matkom z dzieæmi ukrywaj¹cym siê w Polsce
przed Jugendamtem, który porywa dzieci z Polski lub innych krajów, op³aca-
j¹c detektywów oraz przygotowuj¹c ca³¹ procedurê.

Cz³onkowie stowarzyszenia retorycznie zapytuj¹, czy by³oby w Polsce
mo¿liwe zakazanie na przyk³ad Niemcowi lub Hiszpanowi, który ma dziecko
z Polk¹, rozmawiania w jêzyku ojczystym i takie dzia³anie, by tego dziecka
latami nie spotyka³, bo jêzyk hiszpañski, niemiecki czy jakikolwiek inny albo
kontakt z hiszpañsk¹ czy inn¹ rodzin¹ jest szkodliwy dla dziecka. W³adze
Niemiec lub Hiszpanii nigdy by sobie na to nie pozwoli³y! Za³atwi³yby sprawê
natychmiast.

Cz³onkowie stowarzyszenia zapytuj¹, dlaczego polskie w³adze pozwala-
j¹ na takie traktowanie Polaków i ich dzieci, zwracaj¹ siê z apelem, by polskie
w³adze i politycy uœwiadomili sobie jasn¹ zasadê, ¿e ¿aden kraj, który sam
nie dba o interes i dobro swoich obywateli, który pozwala, by dzia³a im siê
krzywda, nie zas³uguje, aby by³ szanowany przez inne kraje. Cz³onkowie
stowarzyszenia odnosz¹ wra¿enie, ¿e Polacy s¹ tam tak zwanymi dzieæmi ni-
czyimi, gdy¿ na obczyŸnie s¹ dyskryminowani, a od w³adz polskich nie otrzy-
muj¹ tak bardzo potrzebnego wsparcia.

W traktacie polsko-niemieckim z 17 czerwca 1991 r. nadano wielkie przy-
wileje ludziom ¿yj¹cym na terenie RP podaj¹cym siê za Niemców, nadano im
status mniejszoœci narodowej. Za to trzy miliony Polaków w Niemczech – jak pi-
sz¹ cz³onkowie stowarzyszenia – wydano na pastwê pañstwa niemieckiego.
Traktaty, które godz¹ w interes w³asnego pañstwa i milionów jego obywateli,
nie powinny byæ zawierane, a jeœli tak siê ju¿ sta³o, to powinny byæ one jak naj-
szybciej renegocjowane. Renegocjacja tego¿ poni¿aj¹cego traktatu w oparciu
o zasadê wzajemnoœci jest mo¿liwa, zgodnie z zastrze¿eniem w traktacie, co
piêæ lat.

Cz³onkowie stowarzyszenia prosz¹ polski rz¹d o ka¿d¹ mo¿liw¹ pomoc:
finansow¹, prawn¹, materialn¹, polityczn¹ lub jak¹kolwiek inn¹. Chc¹ jesz-
cze móc wierzyæ, ¿e bycie Polakiem zobowi¹zuje i coœ dla polityków znaczy.
Wo³aj¹ wielkim g³osem, ¿e dzieje im siê krzywda. Czuj¹ siê Polakami, chc¹
mówiæ po polsku, widywaæ polskie rodziny, kochaæ dziadków, wujków, cio-
cie, kuzynostwo. Ich dzieciom w Niemczech i Austrii odmawia siê tego podsta-
wowego prawa cz³owieka.

Panie Ministrze, jestem przekonana, ¿e ten jeszcze jeden zbiorowy krzyk
rozpaczy Polaków nie mo¿e byæ pozostawiony bez konkretnego dzia³ania. Za-
pytujê, jakie kroki poczyni pan minister, aby wreszcie Polakom w Niemczech
i Austrii przesta³a siê dziaæ tak niewiarygodna w XXI w. krzywda.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ

Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹ pod-

czas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. (pismo nr BPS-DSK-043-
-2087/09 z dnia 12 listopada 2009 r.) dotycz¹cym dzia³alnoœci niemieckich urzêdów
ds. dzieci i m³odzie¿y („Jugendamt”) w odniesieniu do spraw opieki nad dzieæmi obywa-
teli polskich, zapewniam Pana Marsza³ka, ¿e urzêdy konsularne RP na terenie Niemiec
rzetelnie podchodz¹ do wszelkich zg³aszanych im problemów w tym zakresie.

Urzêdy konsularne RP w Niemczech prowadz¹, przy liczbie ponad 1300 rozwodów
z udzia³em obywateli polskich, maj¹cych miejsce ka¿dego roku w Niemczech, oko³o 40
spraw dotycz¹cych konfliktów odnosz¹cych siê do polskich dzieci. Od 2007 r. nie od-
notowano nowych przypadków, mog¹cych œwiadczyæ o ignorowaniu przez organy i in-
stytucje niemieckie interesów prawnych obywateli polskich, w sprawach tak
delikatnej materii, jak¹ pozostaj¹ kwestie opieki nad dzieæmi. Powy¿szy stan rzeczy
jest niew¹tpliwie rezultatem zaanga¿owania urzêdów konsularnych RP w sprawy z za-
kresu prawa rodzinnego i opiekuñczego. Przy pojawiaj¹cych siê obawach o stronnicze
rozstrzygniêcia ze strony instytucji i organów niemieckich konsulowie RP wystêpuj¹
w roli mediatora pomiêdzy stronami sporu, poœrednicz¹ w kontaktach rodzica z w³aœci-
wym urzêdem ds. dzieci i m³odzie¿y. Za zgod¹ stron konsulowie bior¹ udzia³, jako ob-
serwatorzy w rozprawach s¹dowych i uczestnicz¹ w nadzorowanych przez „Jugendam-
ty” spotkaniach rodzica z dzieckiem. Wszelkie przypadki podejrzeñ o dyskryminacjê
obywateli polskich s¹ przez urzêdy konsularne RP w Niemczech wnikliwie badane,
a w przypadkach uzasadnionych ka¿dorazowo s¹ przedmiotem interwencji. Zaznaczyæ
chcia³bym, ¿e celem nadrzêdnym dzia³añ urzêdów konsularnych RP w Niemczech pozo-
staje przede wszystkim dopilnowanie, aby decyzje instytucji i orzeczenia organów nie-
mieckich by³y w odniesieniu do omawianych spraw obywateli polskich obiektywne.

Pod³o¿em zaistnia³ych w przesz³oœci konfliktów w omawianych sprawach by³y
wprowadzane przez „Jugendamty” ograniczenia w u¿ywaniu jêzyka polskiego w kon-
taktach rodzica polskiego z dzieckiem, podczas tzw. spotkañ nadzorowanych. W kwe-
stii tej rz¹d niemiecki w 2007 r. zaj¹³ na forum Parlamentu Europejskiego stanowisko
wskazuj¹c, ¿e wybór jêzyka, w którym odbywaæ siê powinno nadzorowane spotkanie
nale¿y do rodzica. Powy¿sze znajduje od tego czasu swoje odzwierciedlenie w postêpo-
waniu „Jugendamtów”, choæ w kilku indywidualnych przypadkach wymaga³o dodat-
kowego zaanga¿owania ze strony konsula RP.

Niezale¿nie od wysokiej skutecznoœci dzia³añ urzêdów konsularnych RP, istniej¹cej
sytuacji nie mo¿na uznaæ za zadowalaj¹c¹, chocia¿by ze wzglêdu na fakt, ¿e sprawy na-
dal wymagaj¹ zaanga¿owania konsula. Maj¹c powy¿sze na uwadze pragnê poinformo-
waæ Pana Marsza³ka, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku, ¿e
wyeliminowanie zaistnia³ego na obszarze Niemiec zjawiska wymaga rozwi¹zañ systemo-
wych. Ministerstwo dawa³o i daje temu wyraz poprzez szereg przez siebie inspirowanych
lub wspieranych spotkañ i debat z udzia³em istotnych dla omawianych kwestii specjali-
stów z obu krajów (mediatorów, sêdziów rodzinnych, Ministrów Sprawiedliwoœci).

Kontrowersje wokó³ dzia³alnoœci niemieckich urzêdów ds. dzieci i m³odzie¿y wykra-
czaj¹ poza sferê stosunków dwustronnych. Maj¹c ten aspekt sprawy na uwadze
chcia³bym poinformowaæ, ¿e:

– Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zleci³a niezale¿nemu instytutowi przygoto-
wanie dokumentu roboczego dotycz¹cego prawa rodzinnego i opiekuñczego, wykonywania
w³adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w relacjach transgranicznych. Jestem przeko-
nany, ¿e bêdzie on stanowi³ punkt wyjœcia do wspólnych dzia³añ zainteresowanych stron
w poszukiwaniu rozwi¹zañ na miarê potrzeb wieloetnicznego spo³eczeñstwa niemieckiego.
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– dzia³alnoœæ „Jugendamtów” by³a tematem IV Sesji Grupy Roboczej Rady Praw
Cz³owieka ONZ ds. Powszechnego Przegl¹du Okresowego (Genewa 2–13 lutego 2009 r.).
Podczas debaty delegacja polska zapyta³a, czy rz¹d Niemiec przeanalizowa³ dzia³alnoœæ
urzêdów ds. dzieci i m³odzie¿y wobec rodziców maj¹cych inne ni¿ niemieckie obywatel-
stwo w œwietle zobowi¹zañ miêdzynarodowych Niemiec, w tym szczególnie art. 17 Miê-
dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, gwarantuj¹cego ka¿demu
prawo do poszanowania jego ¿ycia rodzinnego. Delegacja polska sformu³owa³a zalece-
nie przekazane stronie niemieckiej, wzywaj¹ce rz¹d tego kraju do objêcia kontrol¹
s¹dowo-administracyjn¹ decyzji podejmowanych przez „Jugendamty”. Przedstawiciel
Niemiec poinformowa³, ¿e system urzêdów ds. dzieci i m³odzie¿y podlega aktualnie
zmianom, maj¹cym na celu uwzglêdnianie specyfiki spraw dotycz¹cych dzieci emi-
grantów, w szczególnoœci w przypadkach, gdy istnieje zagro¿enie dla dobra dziecka.
Wskaza³ on równie¿, ¿e prowadzone s¹ prace nad ustaw¹ dotycz¹c¹ praw dziecka,
w tym równie¿ dzieci emigrantów.

Chcia³bym poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e w ¿adnej ze spraw z zakresu omawia-
nej problematyki MSZ nie by³o w kontakcie z europarlamentarzystami innych krajów,
natomiast zagadnienie pozostaje w krêgu zainteresowañ wybranych polskich eurode-
putowanych, z inicjatywy których w sprawie tej wypowiada³a siê Komisja Petycji Parla-
mentu Europejskiego. MSZ nie kontaktowa³o siê w tej sprawie z ww. Komisj¹,
albowiem w³adzom pañstwa cz³onkowskiego nie przys³uguje prawo sk³adania do niej
petycji. Poza tym nie wydaje siê zasadnym ingerowanie strony polskiej w prace Komi-
sji, albowiem mog³oby to byæ odebrane jako próba wp³ywania na jej stanowisko. W re-
zultacie, dzia³anie takie mog³oby zniweczyæ pok³adane w Komisji Petycji przez
zainteresowanych obywateli kilku pañstw cz³onkowskich nadzieje na rozwi¹zanie pro-
blemów, z którymi borykaj¹ siê w Niemczech.

W sprawie konfliktów bêd¹cych konsekwencj¹ rozk³adu polsko-niemieckich
ma³¿eñstw mieszanych, MSZ Niemiec przy ka¿dej okazji potwierdza aktualnoœæ stano-
wiska rz¹du niemieckiego zaprezentowanego przed Parlamentem Europejskim w 2007 r.
Reakcja MSZ Niemiec odnotowana w jednej z indywidualnych spraw konfliktowych,
która zwróci³a znacz¹c¹ uwagê mediów pod koniec ubieg³ego roku, a nastêpnie roz-
wi¹zana zosta³a polubownie, wskazuje na dostrzeganie przez stronê niemieck¹ z³o¿o-
noœci zagadnienia. Powy¿sze pozwala mieæ nadziejê, ¿e urzêdy niemieckie w sprawach
ma³¿eñstw mieszanych i dzieci zaczn¹ wykazywaæ oczekiwan¹ od nich wra¿liwoœæ.

Konsulat Generalny RP w Hamburgu utrzymuje bie¿¹cy kontakt z Prezesem i za³o¿y-
cielem Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech,
Panem Wojciechem Pomorskim. Nasza placówka w Hamburgu sukcesywnie udziela
Stowarzyszeniu wsparcia finansowego i materialnego. Ze œrodków placówki wyposa¿ono
stowarzyszenie w sprzêt biurowo-komputerowy oraz przyznano w roku 2009 dotacje
w wysokoœci 3.000 Euro z przeznaczeniem na udzielanie pomocy obywatelom polskim.

Konsul kilkakrotnie prosi³ Prezesa Pana W. Pomorskiego o przekazanie informacji
na temat zg³aszanych do stowarzyszenia przypadków dyskryminacji obywateli pol-
skich przez urzêdy niemieckie, jednak¿e w ostatnim czasie nie przekazano ani do Kon-
sulatu Generalnego RP w Hamburgu ani do MSZ ¿adnych informacji o osobach, które
skar¿y³yby siê na dyskryminacyjne traktowanie (oprócz dwóch przypadków, jednak¿e
nie chodzi³o o obywateli polskich). W ka¿dym uzasadnionym przypadku placówki kon-
sularne bêd¹ podejmowa³y niezw³oczne interwencje u niemieckich w³adz.

Pragnê ponownie zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e wszystkie dzia³ania MSZ i podleg-
³ych mu urzêdów konsularnych maj¹ na celu otoczenie obywateli polskich (rodziców
i ich dzieci), jak najlepsz¹ i skuteczn¹ opiek¹ konsularn¹.

Z wyrazami szacunku

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

skierowane do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!
W zarz¹dzanym przez pani¹ mieœcie s¹ ulice: Rabatowa i Radiowa, Rada-

rowa i Radosna, Racjonalizacji i Rad³owa, Remontowa i Resorowa, Rezedowa
i Re¿yserka, Robotnicza i Rejonowa, Rumiana i Rumiankowa, Równa i Ruchli-
wa. Wiele jest w mieœcie ulic o nazwach banalnych, przypadkowych, pozba-
wionych wa¿nych konotacji. Wœród nazw warszawskich ulic zaczynaj¹cych
siê na literê „r” nie mo¿na siê jednak doszukaæ ulicy nosz¹cej imiê jednego
wa¿nego patrona. Zabrak³o ulicy Ronalda Reagana.

To nie tylko jeden z wybitniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych
– gdy Reagan zasiad³ w fotelu prezydenckim, kraj by³ pogr¹¿ony w recesji,
a prezydent doprowadzi³ go do dobrobytu trwaj¹cego jeszcze d³ugo po zakoñ-
czeniu jego kadencji – to tak¿e wielki przyjaciel Polski i Polaków i niekwestio-
nowany wspó³twórca naszej niepodleg³oœci. Reaganowska doktryna „pokój
przez si³ê” oraz realizacja planu tego wielkiego wizjonera i zdecydowanego
antykomunisty doprowadzi³a do rozpadu sowieckiego imperium. Choæ w Sta-
nach Zjednoczonych wielu by³o prezydentów podejmuj¹cych dzia³ania ¿yczli-
we Polsce i Polakom, to jednak tylko Ronald Reagan wyzwolenie naszego
kraju i innych narodów Europy Wschodniej spod sowieckiej dominacji uzna³
za jeden z najwa¿niejszych celów swojej prezydentury. Pomoc materialna dla
Solidarnoœci, programy militarne zmuszaj¹ce ZSRR do inwestycji na samo-
bójcz¹ skalê, zdecydowane sankcje w chwili wprowadzenia stanu wojenne-
go to decyzje prezydenta, które zmierza³y do przywrócenia nam wolnoœci.

Zwracam siê do pani prezydent z gor¹cym apelem o naprawienie niedo-
patrzenia i sprawienie, aby jednej z reprezentacyjnych warszawskich ulic zo-
sta³o nadane imiê Ronalda Reagana. Jesteœmy to winni temu wielkiemu
prezydentowi.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, dnia 16.12.2009 r.

Pani
Janina Fetliñska
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na Pani oœwiadczenie z³o¿one podczas 43. posiedzenia Senatu RP
w dniu 5.11.2009 r. dotycz¹ce nadania imienia Ronalda Reagana jednej z ulic
Warszawy, uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym nadawanie nazw ulicom i placom nale¿y do wy³¹cznej
kompetencji rady gminy – w wypadku Warszawy do Rady m. st. Warszawy – a wszelkie
sprawy zwi¹zane z nadawaniem b¹dŸ zmian¹ nazwy ulicy, placów, skwerów, mostów...
w Warszawie reguluje uchwa³a Nr L/1524/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom
i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnêtrznym w m. st.
Warszawie (kserokopia uchwa³y w za³¹czeniu)*.
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Znamy i doceniamy zas³ugi Prezydenta Ronalda Reagana, a jego nazwisko zosta³o
ju¿ wpisane do Banku Nazw, w którym znajduj¹ siê nazwiska bohaterów i wybitnych
postaci oczekuj¹cych na „swoj¹ ulicê” w Warszawie. Wœród ok. 150 nazwisk jest tam
m. in. W³adys³aw Raczkiewicz, Ignacy Moœcicki, gen. Maria Wittek, Boles³aw
Wieniawa-D³ugoszowski, Stefan Korboñski.

Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e ulice na literê „r” przywo³ane przez Pani¹ Senator
w oœwiadczeniu nie s¹ najtrafniejszym przyk³adem ulic „banalnych, przypadkowych,
pozbawionych wa¿nych konotacji”, gdy¿ czêœæ z nich to ulice dawne wskazuj¹ce
istotne miejsca i wydarzenia w mieœcie lub przybli¿aj¹ce historiê osad lub wsi
znajduj¹cych siê na danym terenie b¹dŸ znajduje w poprzemys³owych czêœciach
dzielnic. I tak ul. Równa znajduje siê na Pradze od 1901 r., a ul. Radiowa to dawna
droga w rejonie przedwojennej radiostacji transatlantyckiej. System nazewniczy ulic to
wiele typów nazewniczych, a nie tylko nazwy upamiêtniaj¹ce odosobowe, których
w Warszawie od XX w. jest coraz wiêcej. Historycznie nazwy ulic wywodz¹ siê od
wyrazów pospolitych wskazuj¹cych, dok¹d droga prowadzi, gdzie jest po³o¿ona,
okreœlaj¹c spo³eczn¹ przestrzeñ miasta.

Warszawa intensywnie siê rozbudowuje, lecz nowych ulic odpowiednich do
nadania nazw upamiêtniaj¹cych nie powstaje tak wiele, byœmy mogli szybko spe³niaæ
oczekiwania wnioskodawców. W pracach zwi¹zanych z opiniowaniem wniosków
nazewniczych Miasto wspiera Zespó³ Nazewnictwa Miejskiego (zespó³ varsavianistów,
historyków miasta i jêzykoznawców) oraz radni Podkomisji ds. Nazewnictwa Ulic
Komisji Kultury i Promocji Miasta. Wymienione gremia uwa¿aj¹, ¿e Ronaldowi
Reaganowi – 40. Prezydentowi USA – nale¿y dedykowaæ nowy obiekt.

Dlatego, dziêkuj¹c za zainteresowanie nazewnictwem ulic Warszawy, uprzejmie
informujê, ¿e pamiêtamy o Ronaldzie Reaganie i godnym upamiêtnieniu go w stolicy
Polski, a oœwiadczenie Pani Senator zostanie do³¹czone do innych wniosków w tej
sprawie.

PREZYDENT
miasta sto³ecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Oœwiadczenie senatora Piotra G³owskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na terenie kraju zawi¹zuj¹ siê stowarzyszenia, które planuj¹ siê prze-

kszta³ciæ w lokalne grupy rybackie. Do stowarzyszeñ wstêpuj¹ tak¿e w³aœci-
ciele i dzier¿awcy wód, którzy maj¹ trudnoœci w zakresie uzyskiwania od
powiatowego lekarza weterynarii zaœwiadczeñ o zg³oszeniu prowadzenia
dzia³alnoœci w zakresie chowu ryb. Takie zaœwiadczenie jest wymagane, aby
wy¿ej wymienione osoby mog³y zostaæ uznane za rybaków w myœl rozpo-
rz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.
w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinna odpowiadaæ lokalna
strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy ry-
backiej do realizacji tej strategii oraz wymagañ w ramach programu operacyj-
nego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów
rybackich 2007–2013”. (DzU 2009 nr 162 poz. 1292). Przedstawiciele two-
rz¹cych siê stowarzyszeñ zwracaj¹ siê z wnioskiem o interwencjê w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uznania zaœwiadczeñ wydanych
przez powiatowego lekarza weterynarii po dniu 30 wrzeœnia 2009 r., tj. po
dniu wejœcia w ¿ycie wspomnianego wy¿ej rozporz¹dzenia.

Z przedstawionego mi na piœmie wyst¹pienia wynika, ¿e osoby prowadz¹ce
dzia³alnoœæ w zakresie sektora akwakultury, które w myœl ustawy o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (tekst jedn.: DzU
z 2008 r. nr 213 poz. 1342) i rozporz¹dzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi
w sprawie szczegó³owych wymagañ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia³al-
noœci w zakresie sektora akwakultury (DzU z 2008 r. nr 190 poz. 1167) nie zg³o-
si³y powiatowemu lekarzowi weterynarii prowadzenia tej dzia³alnoœci i nie
zastosowa³y siê do wymienionej ustawy oraz rozporz¹dzenia, maj¹ dzisiaj
œwiadomoœæ, ¿e naruszy³y przepisy prawa. Tworz¹cym siê œródl¹dowym lokal-
nym grupom rybackim zale¿y na tym, aby ka¿dy w³aœciciel (dzier¿awca) jeziora
(stawu) prowadz¹cy jak¹kolwiek dzia³alnoœæ w zakresie sektora akwakultury
posiada³ takie zaœwiadczenie uzyskane od powiatowego lekarza weterynarii.

Posiadanie i uznanie wspomnianego zaœwiadczenia spowoduje wzrost
wskaŸnika rybackoœci danego obszaru – od którego zale¿eæ bêdzie wysokoœæ
przyznanych grupie œrodków finansowych – a tym samym poziomu wykorzy-
stania œrodków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Co bardzo wa¿ne, spo-
woduje to te¿, ¿e prowadzona dzia³alnoœæ zostanie zalegalizowana
i doprowadzona do zgodnoœci z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym. Kontrola
inspekcji weterynaryjnej jest w stanie zapewniæ w³aœciw¹ gospodarkê na na-
szych akwenach wodnych. Wa¿ne jest, aby do lokalnych grup rybackich
przyst¹pi³o jak najwiêcej uprawnionych podmiotów. Doprowadzi to do zrów-
nowa¿onego rozwoju tego sektora, co jest jednym z g³ównych za³o¿eñ progra-
mu operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿-
nych obszarów rybackich 2007–2013”.

Szanowny Panie Ministrze! Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, zwracam siê
do Pana Ministra z takimi zapytaniami.

Czy mo¿liwe jest uznanie zaœwiadczeñ wydanych przez powiatowego lekarza
weterynarii po dniu wejœcia w ¿ycie wspomnianego na wstêpie rozporz¹dzenia?

Czy ministerstwo planuje zmianê przedmiotowego rozporz¹dzenia tak,
aby umo¿liwiæ w³aœcicielom, dzier¿awcom jezior i stawów oraz prowadz¹cym
jak¹kolwiek dzia³alnoœæ w zakresie sektora akwakultury uzyskanie od po-
wiatowego lekarza weterynarii zaœwiadczeñ pozwalaj¹cych im przyst¹piæ do
lokalnej grupy rybackiej?

Proponujê zmianê zapisu § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia na zapis o nastêpu-
j¹cej treœci: „Liczbê podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3–5, ustala siê
na dzieñ z³o¿enia wniosku na wybór Lokalnej Grupy Rybackiej do realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich”.

Z powa¿aniem
Piotr G³owski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie przedk³adam stanowisko wobec oœwiadczenia pana senatora Piotra

G³owskiego, dotycz¹cego uznawania zaœwiadczeñ wydawanych przez powiatowego le-
karza weterynarii po dniu 30 wrzeœnia 2009 r. w zwi¹zku z obliczaniem tzw.
„wspó³czynnika rybackoœci” przez stowarzyszenia ubiegaj¹ce siê o wybór do realizacji
lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Oœwiadczenie pana senatora Piotra
G³owskiego zosta³o do³¹czone do pisma Pana Marsza³ka z dnia 12 listopada 2009 r.
o znakach BPS/DSK-043-2089/09.

W odpowiedzi na pytania zadane przez pana senatora Piotra G³owskiego uprzejmie
informujê, ¿e Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podj¹³ decyzjê w sprawie zmiany zasad
uznawania decyzji wydawanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, dotycz¹cych
prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów ¿y-
j¹cych w wodzie. Decyzja ta jest odpowiedzi¹ na liczne postulaty samorz¹dów woje-
wództw oraz stowarzyszeñ, które tworz¹ lokalne strategie rozwoju obszarów rybackich.
Wspomniane postulaty stowarzyszeñ i samorz¹dów województw zawiera³y argumenty
podobne do tych, które przywo³uje pan senator Piotr G³owski. Stowarzyszenia i samo-
rz¹dy województw, podobnie jak pan senator Piotr G³owski apelowa³y o uznawanie de-
cyzji powiatowych lekarzy weterynarii, które zosta³y wydane po dniu wejœcia
rozporz¹dzenia w ¿ycie, to jest po dniu 30 wrzeœnia 2009 r. Uwzglêdnienie tych postu-
latów wi¹¿e siê jednak z koniecznoœci¹ nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzeœnia 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim
powinna odpowiadaæ lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru
lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagañ, jakim powinna odpo-
wiadaæ umowa dotycz¹ca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach progra-
mu operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych
obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 162, poz. 1292). Istniej¹cy bowiem przepis
rozporz¹dzenia, tj. § 2 ust. 1 pkt 1, nie pozwala na uwzglêdnienie osób, które nie mia³y
udokumentowanej dzia³alnoœci rybackiej w dniu 30 wrzeœnia 2009 r.

W chwili obecnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwaj¹ prace nad noweli-
zacj¹ tego rozporz¹dzenia. Treœæ § 2 ust. 1 pkt 1 zostanie zmieniona w ten sposób, by
umo¿liwiæ uwzglêdnienie przy obliczaniu „wspó³czynnika rybackoœci” osób prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ ryback¹, które uzyska³y decyzjê powiatowego lekarza weterynarii
po dniu 30 wrzeœnia 2009 r. Osoby prowadz¹ce tak¹ dzia³alnoœæ powinny jednak jak
najszybciej dope³niæ obowi¹zku rejestracyjnego, poniewa¿ decyzja powiatowego leka-
rza weterynarii pozostanie dokumentem, który bêdzie potwierdza³ prowadzenie chowu
lub hodowli ryb i innych organizmów ¿yj¹cych w wodzie.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzyma³em bardzo niepokoj¹ce informacje dotycz¹ce najbli¿szej przy-

sz³oœci 7. Rejonowej Bazy Materia³owej w Stawach (powiat rycki). Z informa-
cji tych wynika, ¿e zgodnie z zamierzeniami Ministerstwa Obrony Narodowej
planuje siê zintegrowanie aktualnie funkcjonuj¹cych baz materia³owych.
W skrócie powiem, ¿e rzeczona integracja spowoduje rozformowanie komen-
dy bazy oraz w³¹czenie do nowo tworzonych regionalnych baz logistycznych.

Na wypadek, gdyby mia³o do tego dojœæ, powiem, ¿e za utworzeniem Re-
gionalnej Bazy Logistycznej w Stawach przemawiaj¹ przede wszystkim, i to
wyj¹tkowo mocno, wzglêdy spo³eczne. Rezygnacja z umiejscowienia w Sta-
wach regionalnej bazy logistycznej, a w konsekwencji likwidacja tamtejszej
jednostki wojskowej oznacza³oby katastrofê spo³eczn¹ dla powiatu ryckiego.
£¹cznie w 7. Rejonowej Bazie Materia³owej pracuje obecnie oko³o oœmiuset
osób. W powiecie ryckim trudno znaleŸæ zak³ad pracy, który by³by w stanie
przyj¹æ tak¹ liczbê pracowników. Za lokalizacj¹ regionalnej bazy logistycznej
w Stawach przemawia równie¿ doskona³e po³o¿enie – bliskoœæ lotniska
w Dêblinie oraz l¹dowych szlaków komunikacyjnych.

Proszê o poinformowanie, jakie dzia³ania zamierza podj¹æ Pan Minister,
aby ten ogromny potencja³ przemys³u i logistyki wojskowej, jaki znajduje siê
w Stawach ko³o Dêblina, pozosta³ zintegrowany i aby nie zosta³ wyprowa-
dzony z obecnego miejsca.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.07

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 listopada 2009 r.
w sprawie przysz³oœci 7. Rejonowej Bazy Materia³owej w Stawach (BPS/DSK-043-
-2091/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

W ramach prac w zakresie rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dokona-
no przegl¹du potencja³u logistycznego, w wyniku którego podjêto dzia³ania zmierza-
j¹ce do optymalizacji struktur logistycznych i ich reorganizacji w celu ograniczenia
wydatków na utrzymanie zbêdnej infrastruktury. Umo¿liwi to jednoczeœnie skupienie
wysi³ku na realizacji zadañ modernizacyjnych obiektów perspektywicznych, niezbêd-
nych dla funkcjonowania Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zostanie tym sa-
mym zapewniony odpowiedni poziom nowoczesnoœci sk³adów, spe³nienie wymogów
dotycz¹cych przechowywania materia³ów pêdnych i smarów oraz uzbrojenia i sprzêtu
wojskowego, a tak¿e ochrony œrodowiska.

Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi dokumentami planistycznymi, w tym z Progra-
mem rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2012 oraz Planem
rozwoju systemu logistycznego Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach
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2007–2012, planuje siê przeformowanie aktualnie funkcjonuj¹cych oœmiu rejonowych
baz materia³owych i dwóch baz materia³owo-technicznych w cztery regionalne bazy lo-
gistyczne.

Stosownie do zapisów zawartych we wskazanych dokumentach, proces reorgani-
zacji dotyczyæ bêdzie tak¿e 7. Rejonowej Bazy Materia³owej w Stawach, w sk³ad której
wchodzi komenda bazy oraz piêæ sk³adów materia³owych (Dêblin, Jawidz, Kraœnik,
Stawy, Stê¿yca). Reorganizacja obejmowaæ bêdzie, w latach 2009–2012, rozformowa-
nie jedynie komendy 7. Rejonowej Bazy Materia³owej i sk³adu materia³owego w Kraœni-
ku, który ze zgromadzonym w nim zbêdnym dla Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
mieniem zostanie przekazany do Agencji Mienia Wojskowego. Pozosta³e sk³ady mate-
ria³owe 7. Rejonowej Bazy Materia³owej tj.: Dêblin, Jawidz, Stawy i Stê¿yca zostan¹
w³¹czone do nowo tworzonych regionalnych baz logistycznych i w dalszym ci¹gu reali-
zowaæ bêd¹ dotychczasowe zadania na rzecz Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragnê tak¿e nadmieniæ, ¿e personel rozformowywanej komendy 7. Rejonowej Bazy
Materia³owej w Stawach oraz sk³adu materia³owego w Kraœniku zostanie zagospodaro-
wany w tworzonych regionalnych bazach logistycznych, a tak¿e innych jednostkach
Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych, natomiast w przypadku ewentualnych zwolnieñ
pracowników wojska, wszelkie przedsiêwziêcia bêd¹ prowadzone zgodnie z procedura-
mi zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z Planem zamierzeñ organizacyjnych i dysloka-
cyjnych Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na 2010 rok oraz g³ównych kierunków
zmian organizacyjnych na 2011 rok, zosta³y ju¿ podjête dzia³ania organizacyjne, ma-
j¹ce na celu rozpoczêcie formowania poszczególnych regionalnych bazach logistycz-
nych, z ich komendami dyslokowanymi w miejscowoœciach: Kraków, Wa³cz, Warszawa
i Wroc³aw. Stacjonarne jednostki logistyczne, dyslokowane w województwie lubelskim,
a tak¿e ³ódzkim, ma³opolskim, podkarpackim i œwiêtokrzyskim, zostan¹ tym samym
w³¹czone w obszar odpowiedzialnoœci Regionalnej Bazy Logistycznej Kraków.

Ministerstwo Obrony Narodowej zdaje sobie sprawê, ¿e ograniczanie wielkoœci sta-
cjonarnego potencja³u logistycznego jest procesem trudnym i negatywnie odbieranym
przez spo³ecznoœæ lokaln¹ oraz w³adze samorz¹dowe, jednak koniecznoœæ jego optyma-
lizacji jest ekonomicznie uzasadniona, z uwagi na aktualne potrzeby wojska. Dodatko-
wo, proces profesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej narzuca dostoso-
wanie systemu logistycznego do potrzeb zabezpieczanych wojsk, w tym tak¿e optyma-
lizacjê stacjonarnego potencja³u logistycznego.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

z up. Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
ds. Spo³ecznych i Profesjonalizacji
Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
oraz do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Bardzo proszê o poinformowanie, jakie przyczyny sprawi³y, ¿e polskie si-
³y zbrojne nie umieœci³y produkowanego w Lublinie samochodu marki Honker
w pakiecie sprzêtu niezbêdnego do pozyskania dla zabezpieczenia funkcjo-
nowania wojska. Z informacji, jakie uzyska³em, wynika, ¿e zakup honkera
nie zosta³ ujêty w „Planie modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych w latach
2009–2010”.

Taka sytuacja musi bardzo dziwiæ w kontekœcie tego, ¿e na wyposa¿eniu
si³ zbrojnych znajduje siê obecnie tysi¹c dziewiêæset osiemdziesi¹t honke-
rów, we wszystkich dostêpnych wersjach. Tylko w ubieg³ym roku MON za-
mówi³o ich blisko sto siedemdziesi¹t. Brak zamówieñ MON doprowadzi
w konsekwencji lubelsk¹ fabrykê, która dopiero co wznowi³a produkcjê po-
jazdów, do bankructwa.

Szanowny Panie Ministrze, Lubelska Fabryka Samochodów posiada bar-
dzo d³ug¹ tradycjê, jeœli chodzi o produkcjê samochodów. By³oby czymœ wy-
soce niewskazanym, aby brak zamówieñ doprowadzi³ do jej upadku. By³by
to bardzo du¿y wstrz¹s dla lokalnej gospodarki i polityki spo³ecznej, albo-
wiem tych zak³adów w województwie lubelskim zbyt du¿o ju¿ upad³o.

Stanis³aw Gogacz

Stanowisko
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 18 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka z dnia 12 listopada br. (znak: BPS/DSK-

-043-2092/09) dotycz¹ce oœwiadczenia Senatora Stanis³awa Gogacza w sprawie
nieujêcia w „Planie modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych w latach 2009–2010” samo-
chodu Honker, uprzejmie informujê ¿e zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz.U. Nr 65, poz. 437 ze zm.)
sprawa ta nale¿y do kompetencji Ministra Obrony Narodowej.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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OdpowiedŸ
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2009.11.27

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Gogacza, z³o¿one pod-

czas 43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 listopada 2009 r.,
w sprawie zakupu na potrzeby Si³ Zbrojnych samochodów Honker (BPS/DSK-043-
-2091/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Resort obrony narodowej popiera, docenia i ujmuje w stosownych planach efekty
inicjatyw polskiego przemys³u w zakresie promocji i produkcji wyrobów na wyposa¿e-
nie wojska. Dotyczy to tak¿e procesu modernizacji ju¿ eksploatowanego uzbrojenia
i sprzêtu wojskowego. Wyniki wspó³pracy przemys³u krajowego i Si³ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej odzwierciedlane s¹ podczas organizowanych w kraju wystaw prze-
mys³u obronnego oraz w ramach tzw. Dni Przemys³u. Niezmiernie istotn¹ jest tu
wymiana myœli technicznej, czego przyk³ad mo¿e stanowiæ zakoñczona w dniu 17 listo-
pada br. konferencja, zorganizowana i przeprowadzona w resorcie obrony narodowej
pod has³em Nowe wyzwania w technologicznej wspó³pracy wojska i przemys³u. By³a to
swoista wymiana informacji, dotycz¹ca okreœlonych przez Si³y Zbrojne Rzeczypospoli-
tej Polskiej wymagañ operacyjnych, technicznych i technologicznych oraz kierunków
modernizacji polskiej armii. Podstawê do ich formu³owania stanowi¹ zdobywane, g³ównie
w operacjach poza granicami kraju, doœwiadczenia zwi¹zane z eksploatacj¹ ró¿nych
typów uzbrojenia i sprzêtu wojskowego.

Jednoczeœnie nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
stanê³y w obliczu œwiatowego kryzysu ekonomicznego i wynikaj¹cej z niego konieczno-
œci ograniczenia wydatków bud¿etowych. W takiej sytuacji wyst¹pi³a potrzeba zweryfi-
kowania priorytetów dotycz¹cych pozyskiwania najbardziej niezbêdnego uzbrojenia
i sprzêtu wojskowego dla wojska, umo¿liwiaj¹cego przede wszystkim wype³nianie fun-
kcji obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowi¹zañ sojuszniczych, dotycz¹cych
udzia³u w bie¿¹cych i planowanych misjach oraz dy¿urach bojowych. Priorytety te od-
zwierciedlone s¹ w zadaniach ujêtych w Planie modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych
na lata 2009–2010. Jednym z g³ównych kryteriów podejmowania decyzji w Si³ach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest tak¿e trwaj¹cy proces profesjonalizacji i mo-
dernizacji armii, prowadz¹cy do jej uzawodowienia oraz pozyskiwania wyrobów
spe³niaj¹cych wysokie, narodowe i sojusznicze wymagania operacyjne.

Obecnie w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystywanych jest po-
nad 1500 pojazdów typu Honker. Posiadaj¹ one istotne zalety – mobilnoœæ, dobre wa-
runki trakcyjne, du¿a manewrowoœæ. Niemniej jednak zasadniczym ich mankamen-
tem jest niespe³nianie wymaganych kryteriów bezpieczeñstwa, g³ównie w zakresie
odpornoœci balistycznej podwozia oraz kuloodpornoœci nadwozia, co sta³o siê przy-
czyn¹ ich wycofania z rejonów operacji w Iraku i Afganistanie, jako nieprzydatnych
oraz zast¹pienia ich pojazdami opancerzonymi. Z tego powodu równie¿ wstrzymano
dalsze zakupy tego typu pojazdów, a aktualnie posiadane zasoby uznano za wystar-
czaj¹ce.

Tym niemniej, resort obrony narodowej nadal jest zainteresowany kontynuowa-
niem dostaw czêœci zamiennych do obecnie eksploatowanych przez Si³y Zbrojne Rze-
czypospolitej Polskiej samochodów Honker. Pragnê tak¿e wyraziæ nadziejê, ¿e ich
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produkcja zostanie utrzymana i znajdzie odbiorców w Stra¿y Granicznej, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, S³u¿bie Leœnej i podmiotach gospodarczych.

Przedstawiaj¹c wyjaœnienia, pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan Marsza³ek za
satysfakcjonuj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

z up. Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
ds. Spo³ecznych i Profesjonalizacji
Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gorczycy

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym siê odnieœæ do odpowiedzi ministra œrodowiska na moje

oœwiadczenie w sprawie prawa ³owieckiego.
Otó¿ w swoim piœmie, przygotowanym z upowa¿nienia ministra przez

podsekretarza stanu, g³ównego konserwatora przyrody, pana Janusza Za-
leskiego, ministerstwo stwierdza miêdzy innymi: „Ustawa – Prawo o stowa-
rzyszeniach przewiduje œciœle okreœlone instrumenty nadzoru nad Polskim
Zwi¹zkiem £owieckim, w tym uchylenie ka¿dej uchwa³y niezgodnej z pra-
wem lub statutem na wniosek organu nadzoruj¹cego (w tym przypadku mini-
stra œrodowiska). Nale¿y stwierdziæ, ¿e obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania prawne
gwarantuj¹ w³aœciwy nadzór nad Polskim Zwi¹zkiem £owieckim”. I dalej
czytamy w piœmie ministra: „W zasadzie regu³¹ jest, ¿e uchwa³y stowarzy-
szeñ nie podlegaj¹ kontroli s¹dowej, z wyj¹tkiem zainicjowanych w trybie
nadzoru przez organ nadzorczy”.

Panie Ministrze! Wszystko to prawda i wszystko siê zgadza poza jednym
faktem. Otó¿ Polski Zwi¹zek £owiecki nie jest stowarzyszeniem. PZ£ nie funk-
cjonuje jako zwyk³e stowarzyszenie, lecz powierzone mu s¹ okreœlone zada-
nia o charakterze publicznoadministracyjnym. Przykro mi to mówiæ, ale przy-
k³adów œwiadcz¹cych o tym, ¿e nadzór ministra œrodowiska jest fikcyjny,
gdy¿ organ nadzorczy toleruje bezpoœredni¹ sprzecznoœæ uchwa³ Naczelnej
Rady £owieckiej ze statutem PZ£, jest bez liku.

Napisa³ pan te¿, ¿e „Dominuj¹cym pogl¹dem w literaturze jest podkreœle-
nie w³aœciwego porz¹dku prawnego w zakresie funkcjonowania Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego”. Otó¿ Biuro Analiz Sejmowych w dniu 3 listopada
2008 r. wyda³o informacjê dotycz¹c¹ funkcjonowania podmiotów powo³anych
na podstawie ustawy o fundacjach, ustawy o stowarzyszeniach, przepisów
szczególnych b¹dŸ osobnych ustaw, które zosta³y wyposa¿one lub korzystaj¹
z maj¹tku Skarbu Pañstwa. Takim podmiotem jest, powo³any ustaw¹ – Prawo
³owieckie, Polski Zwi¹zek £owiecki. Autorzy opinii powo³uj¹ siê na liczne przy-
k³ady z literatury, z komentarzy do prawa ³owieckiego. Jedynym odes³aniem
do ustawy o stowarzyszeniach zawartym w prawie ³owieckim jest art. 35a.
Oto treœæ tego artyku³u: ust. 1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ Polskiego Zwi¹zku £o-
wieckiego sprawuje minister w³aœciwy do spraw œrodowiska; ust. 2. Przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –Prawo o stowarzyszeniach reguluj¹ce zasa-
dy nadzoru nad stowarzyszeniami stosuje siê odpowiednio do nadzoru nad
dzia³alnoœci¹ Polskiego Zwi¹zku £owieckiego.

Dlatego te¿ w przywo³anej przeze mnie wczeœniej opinii czytamy: „Ogól-
ny opis ustawowy, pozostawienie znacznej swobody zwi¹zkowi w kszta³to-
waniu jego ustroju i sposobu dzia³ania, a tak¿e w¹ski zakres stosowania
ustawy o stowarzyszeniach sk³aniaj¹ niektórych autorów do postawienia te-
zy, ¿e PZ£ nie jest stowarzyszeniem. (...) Uwa¿a siê, ¿e jest on w istocie prze-
d³u¿eniem pañstwowej administracji ³owieckiej”.

Komentatorzy prawa ³owieckiego wskazuj¹ na rzeczywist¹ bezsilnoœæ
organu nadzoruj¹cego wobec PZ£. Przede wszystkim zwi¹zek nie mo¿e byæ
zlikwidowany. Proszê mnie Ÿle nie zrozumieæ, nie mówiê, ¿e powinien byæ
zlikwidowany, stwierdzam fakt, ¿e wed³ug obecnego prawa zwi¹zek nie mo-
¿e byæ zlikwidowany orzeczeniem s¹dowym, a to jest podstawowy instru-
ment, którym mo¿e pos³ugiwaæ siê organ nadzoru w przypadku niezgodnej
z prawem dzia³alnoœci stowarzyszenia. Minister mo¿e, owszem, ¿¹daæ odpi-
sów uchwa³ walnych zgromadzeñ i niezbêdnych wyjaœnieñ, a w razie nie-
spe³nienia wymogów statutu lub dzia³alnoœci niezgodnej z prawem mo¿e
udzieliæ ostrze¿enia lub skierowaæ sprawê do s¹du. Pytanie tylko do którego
s¹du, skoro statut nie jest nigdzie rejestrowany.

Statut ka¿dego stowarzyszenia powinien byæ rejestrowany w s¹dzie, ale
w przypadku PZ£ mamy do czynienia ze zrzeszeniem i w zwi¹zku z tym doty-
cz¹ go inne przepisy prawa. A statut PZ£ te¿ powinien byæ rejestrowany
w s¹dzie i sprawdzany pod k¹tem zgodnoœci z ustaw¹.
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Przepraszam, ¿e siê powtarzam, ale nadal uwa¿am, ¿e i prawo ³owieckie,
i statut PZ£ nie zapewniaj¹ w³aœciwego funkcjonowania zwi¹zku. Szeregowy
myœliwy odseparowany jest od w³adz grubym murem.

Ministerstwo stwierdza, ¿e obecne rozwi¹zania prawne gwarantuj¹ w³a-
œciwy nadzór nad PZ£. Nie zgadzam siê! Tak nie jest! Podam przyk³ad.

Myœliwy zosta³ wykluczony z ko³a za rzekome niekole¿eñstwo (tu zazna-
czam, ¿e niekole¿eñskoœæ to bardzo szerokie pojêcie w rozumieniu niektórych
potraktowanych niekole¿eñsko w³adz), objawiaj¹ce siê ujawnieniem orga-
nom œcigania nieprawid³owoœci, jakich mieli dopuszczaæ siê cz³onkowie ko³a.

Uchwa³a o wykluczeniu zosta³a jednak uchylona w trybie odwo³awczym
przez zarz¹d okrêgowy i tym samym procedura zosta³a wyczerpana, a spra-
wa prawomocnie zamkniêta.

Tymczasem zarz¹d g³ówny, reaguj¹c na pismo ko³a, w trybie nadzoru
uchyli³ uchwa³ê zarz¹du okrêgowego, mimo ¿e nie by³a ona ani sprzeczna
z prawem, ani ze statutem PZ£, a wiêc nie mog³a siê kwalifikowaæ do uchyle-
nia przez organ nadzoruj¹cy w myœl art. 33 ust. 5 prawa ³owieckiego i § 173
ust. 2 statutu PZ£. Uchylaj¹c uchwa³ê, ZG PZ£ przekroczy³ swoje kompetencje
ze szkod¹ dla myœliwego, którego nawet nie wys³ucha³, mimo ¿e mu to gwa-
rantuje § 9 ust. 1 pkt 3 statutu PZ£.

Naczelna Rada £owiecka utrzyma³a tê uchwa³ê w mocy, a jej ostatecz-
nym skutkiem sta³o siê ponowne wykluczenie myœliwego z ko³a, na tych sa-
mych podstawach co wczeœniej. Minister œrodowiska nie dopatrzy³ siê jednak
w postêpowaniu PZ£ ¿adnych nieprawid³owoœci. Dla szeregowego myœliwe-
go to jak walka z wiatrakami.

Inny przyk³ad. W 2000 r. ówczesny minister œrodowiska skierowa³ do
prezesa Naczelnej Rady £owieckiej PZ£ uwagi do statutu PZ£, miêdzy innymi
wykaza³ niezgodnoœæ statutu z ustaw¹ – Prawo ³owieckie. Powo³uj¹c siê na
rolê organu nadzoruj¹cego, minister poprosi³ o przedstawienie wyjaœnieñ
oraz propozycji dotycz¹cych trybu i terminu usuniêcia uchybieñ statutu.
W odpowiedzi Komisja Prawno-Ekonomiczna NR£ skrytykowa³a uwagi mini-
stra i reasumuj¹c, stwierdzi³a, ¿e zastrze¿enia do postanowieñ statutu PZ£
mo¿na podzieliæ w niewielkiej tylko czêœci. W efekcie PZ£ uwag ministra, or-
ganu nadzoruj¹cego, nie uwzglêdni³o, mimo ¿e przepisy ustawy maj¹ wy¿-
sz¹ moc prawn¹ ni¿ przepisy statutu. Na wniosek ministra œrodowiska, jako
organu nadzoruj¹cego, nie zrobiono nic, aby statut dostosowaæ do ustawy.

Czy w œwietle przytoczonych faktów nadal Pan Minister uwa¿a, ¿e kwe-
stii spornych i nieprawid³owoœci w prawie ³owieckim nie ma?

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca

OdpowiedŸ

Warszawa, 1.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Stanis³awa Gorczycê podczas

43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. w sprawie nadzoru Ministra Œro-
dowiska nad Polskim Zwi¹zkiem £owieckim, uprzejmie informujê, ¿e nie podzielam
stanowiska prezentowanego przez pana senatora.
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Ponownie pragnê zaznaczyæ, ¿e obwi¹zuj¹ce rozwi¹zania prawne gwarantuj¹ w³a-
œciwy nadzór nad Polskim Zwi¹zkiem £owieckim. Szczegó³owe wyjaœnienia przedsta-
wicieli resortu œrodowiska w tym zakresie zosta³y przedstawione panu senatorowi
podczas spotkania Parlamentarnego Zespo³u ds. Leœnictwa, Ochrony Œrodowiska
i Tradycji £owieckich w dniu 18 listopada 2009 r. Odmienne stanowisko pana senatora
w tej sprawie stanowi jego w³asn¹ ocenê, wyra¿on¹ na przyk³adzie opisanym w oœwiadcze-
niu senatora z dnia 5 listopada 2009 r., który nie mo¿e potwierdzaæ tego stanowiska.
Przedmiotowa sprawa by³a wnikliwie analizowana przez resort œrodowiska i rozpatrzo-
na zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem. Nadmieniam, ¿e poni¿ej 1% skarg kierowanych
do resortu, a dotycz¹cych postêpowania wewn¹trzzwi¹zkowego znajduje potwierdze-
nie w prowadzonym postêpowaniu skargowym. W pozosta³ym zakresie wysuwane za-
rzuty nie znajduj¹ potwierdzenia w faktach i obowi¹zuj¹cym stanie prawnym.

Przytoczony przez pana senatora argument, i¿ Polski Zwi¹zek £owiecki nie jest sto-
warzyszeniem nie ma znaczenia w kwestii nadzoru. Chcia³bym tu zaznaczyæ, ¿e usta-
wodawca w odniesieniu do Polskiego Zwi¹zku £owieckiego pos³uguje siê pojêciem
„zrzeszenie”. Poza wszelkimi w¹tpliwoœciami jest fakt, ¿e Polski Zwi¹zek £owiecki jest
zrzeszeniem o charakterze stowarzyszenia, do którego stosuje siê odpowiednio przepi-
sy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Podobny pogl¹d wyra-
¿any jest tak¿e w komentarzach do ustawy Prawo ³owieckie.

Poruszona przez pana senatora w¹tpliwoœæ co do w³aœciwoœci s¹du rozpatruj¹cego
kwestiê uchylenia niezgodnej z prawem uchwa³y stowarzyszenia zosta³a rozstrzygniêta
przez S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 3 grudnia 2003 r. S¹d Najwy¿szy (III CZP
93/2003) opar³ swoje rozstrzygniêcie i argumentacjê na przepisach Kodeksu postêpo-
wania cywilnego.

W kwestii uwag Ministra Œrodowiska do Statutu Polskiego Zwi¹zku £owieckiego
pragnê zaznaczyæ, ¿e nadawanie Statutu Zrzeszenia przez organy administracji pañ-
stwowej mia³o miejsce pod rz¹dami ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochro-
nie zwierz¹t ³ownych i prawie ³owieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, z póŸn. zm.).
Rozwi¹zanie to nie sprawdzi³o siê i zosta³o zmienione ustaw¹ z dnia 13 paŸdziernika
1995 r. Prawo ³owieckie. Obecne rozwi¹zanie w pe³ni uwzglêdnia art. 2 ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach, w którym stwierdzono, ¿e „stowarzyszenie jest dobrowolnym, sa-
morz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie okreœla-
j¹cym swoje cele, programy dzia³ania i struktury organizacyjne oraz uchwalaj¹cym
akty wewnêtrzne dotycz¹ce jego dzia³alnoœci”.

Niezale¿nie od tego, w zwi¹zku ze stwierdzonymi w trakcie wstêpnej oceny niepra-
wid³owoœciami w projekcie Statutu Zrzeszenia, Minister Œrodowiska zg³osi³ w 2005 r.
stosowne uwagi, które zosta³y w ca³oœci uwzglêdnione w ostatecznej uchwale przez XXI
Krajowy Zjazd Delegatów.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z planowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci zmianami

w strukturze organizacyjnej s¹downictwa powszechnego, obejmuj¹cymi likwi-
dacjê czêœci s¹dów rejonowych zaplanowan¹ na styczeñ 2010 r., pragnê za-
sygnalizowaæ obawy zg³oszone przez pracowników S¹du Rejonowego w Olecku.

W odpowiedzi na moje poprzednie oœwiadczenie dotycz¹ce planów likwi-
dacji poszczególnych s¹dów grodzkich w województwie warmiñsko-mazur-
skim (oœwiadczenie z dnia 31 lipca 2009 r. nr BPS/DSK-043-1903/09) otrzy-
ma³em informacje o dzia³aniu zespo³u do spraw racjonalizacji struktury orga-
nizacyjnej s¹downictwa powszechnego i powszechnych jednostek prokura-
tury, który wstêpnie ustali³, i¿ z dniem 1 stycznia 2010 r. zlikwidowane zo-
stan¹ wydzia³y grodzkie z siedzibami w Elbl¹gu, Gi¿ycku, Mor¹gu, Olsztynie
oraz Wêgorzewie.

Pracownicy S¹du Rejonowego w Olecku wyra¿aj¹ obawy dotycz¹ce ich
przysz³oœci. Niepewnoœæ wynikaj¹ca z braku konkretnych informacji negatywnie
wp³ywa na œrodowisko lokalne. Wœród mieszkañców regionu istnieje pew-
noœæ, i¿ koszty spo³eczne planowanej reformy s¹downictwa bêd¹ dotkliwe.
Koniecznoœæ dojazdu do najbli¿szego s¹du wi¹zaæ siê bêdzie nie tylko z po-
niesieniem kosztów, ale równie¿ z ograniczeniem dostêpu do wymiaru spra-
wiedliwoœci.

Dlatego te¿ kierujê do Pana Ministra nastêpuj¹ce pytania.
1. Jakie zasady funkcjonowania zamiejscowych placówek s¹dów rejono-

wych planuje wprowadziæ ministerstwo od stycznia 2010 r.?
2. Jakie dotychczasowe wydzia³y pozostan¹ w miastach na Warmii i Ma-

zurach?
3. Czy pracownicy likwidowanych wydzia³ów s¹dów rejonowych otrzy-

maj¹ gwarancjê zatrudnienia w najbli¿szych placówkach wymiaru spra-
wiedliwoœci?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ

Warszawa, 17.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na z³o¿one podczas 43. posiedzenia Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.

oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Góreckiego w sprawie zamiaru likwidacji S¹du
Rejonowego w Olecku, przes³ane przy piœmie z dnia 12 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-
-043-2094/09 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.
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Nieuzasadnione ró¿nice w zakresie wielkoœci poszczególnych apelacji, okrêgów
i s¹dów, dotycz¹ce nie tylko obszarów ich w³aœciwoœci miejscowej, ale g³ównie liczby
wp³ywaj¹cych spraw, a tym samym wielkoœci struktur organizacyjnych, obci¹¿enia sê-
dziów i etatyzacji zobowi¹zuj¹ Ministra Sprawiedliwoœci, jako organ sprawuj¹cy zwierzchni
nadzór nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów, do poszukiwania nowych rozwi¹zañ
organizacyjnych. Podejmowane w Ministerstwie Sprawiedliwoœci dzia³ania maj¹ na ce-
lu zapewnienie s¹dom odpowiednich warunków wykonywania ich ustawowo okreœlo-
nych zadañ.

Powo³any przez Ministra Sprawiedliwoœci z dniem 1 lipca br. Zespó³ do spraw racjo-
nalizacji struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego i powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury kontynuuje prace w zakresie oceny stanu struktury
s¹downictwa powszechnego i jak dotychczas nie zarekomendowa³ konkretnej koncep-
cji zmian.

Celem dokonania szczegó³owej analizy, Przewodnicz¹cy ww. Zespo³u dodatkowo
powo³a³ Grupê robocz¹ ds. inwentaryzacji obiektów s¹dów rejonowych, która ma oce-
niæ stan techniczny jednostek szczebla rejonowego, mog¹cych byæ w przysz³oœci przed-
miotem ewentualnej reorganizacji.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e w trakcie dotych-
czasowych prac nad reform¹ wymiaru sprawiedliwoœci nie podjêto decyzji co do przy-
sz³oœci konkretnych s¹dów rejonowych, w tym S¹du Rejonowego w Olecku,
a omawiane dzia³ania nie przybra³y charakteru legislacyjnego.

Odnosz¹c siê do pytañ bezpoœrednio zwi¹zanych z funkcjonowaniem jednostek
szczebla rejonowego po wprowadzeniu ewentualnych zmian, mogê jedynie wskazaæ, ¿e
w istocie jednym z rozwa¿anych wariantów rozwi¹zañ organizacyjnych jest prze-
kszta³cenie najmniejszych s¹dów rejonowych w wydzia³y zamiejscowe. Tym samym
podstawowe kategorie spraw by³yby rozpoznawane przez sêdziów w siedzibie dotych-
czas istniej¹cego s¹du rejonowego. Ponadto, kadra orzekaj¹ca oraz pracownicy admi-
nistracyjni s¹dów rejonowych mog¹cych ulec likwidacji i omawianemu przekszta³ce-
niu byliby nadal zatrudnieni w jednostkach wymiaru sprawiedliwoœci. Jednak¿e jak
zaznaczono wczeœniej, ¿adna z analizowanych wstêpnie koncepcji zmian organizacyj-
nych nie zosta³a przes¹dzona.

W nawi¹zaniu do kwestii likwidacji wydzia³ów grodzkich na terenie województwa
warmiñsko-mazurskiego informujê, ¿e podtrzymano decyzjê o s³usznoœci zniesienia
wskazanych w oœwiadczeniu wydzia³ów. Uzasadnienie przedmiotowych dzia³añ zosta-
³o zaprezentowane w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora z³o¿one na 39. posie-
dzeniu Senatu RP w dniu 31 lipca 2009 r. (pismo nr DO-1-0120-102/08 z dnia
3 wrzeœnia 2009 roku).

W trakcie prac nad zmianami organizacyjnymi w s¹downictwie powszechnym
uznano, ¿e w szczególnie umotywowanych przypadkach istnieje mo¿liwoœæ powo³ania
w miejsce likwidowanych wydzia³ów grodzkich – wydzia³ów cywilnych lub wydzia³ów
karnych. W zwi¹zku z tym, po przeanalizowaniu istotnych dla sprawy okolicznoœci,
podjêto decyzjê o utworzeniu wydzia³u cywilnego w S¹dzie Rejonowym w Elbl¹gu (do
rozpoznawania pe³nego spektrum spraw z zakresu prawa cywilnego) w miejsce znoszo-
nego Wydzia³u Grodzkiego ww. S¹du oraz pe³nozakresowego zamiejscowego wydzia³u
karnego S¹du Rejonowego w Ostródzie z siedzib¹ w Mor¹gu w miejsce likwidowanego
Zamiejscowego Wydzia³u Grodzkiego. Ponadto, za zasadne uznano równie¿ utworze-
nie, w miejsce znoszonych wydzia³ów grodzkich, zamiejscowego wydzia³u karnego
S¹du Rejonowego w Gi¿ycku z siedzib¹ w Wêgorzewie (do rozpoznawania pe³nego
spektrum spraw z zakresu prawa karnego) oraz powo³anie wydzia³u karnego w S¹dzie
Rejonowym w Olsztynie (do rozpoznawania spraw wykroczeniowych, tj. spraw okreœlo-
nych w art. 13 § 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych; Dz. U. z 2001 r.
Nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm.).

Reasumuj¹c pragnê wskazaæ, ¿e g³ówn¹ intencj¹ prowadzonych w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci prac jest stworzenie takiego modelu organizacji s¹dów powszechnych,
który zapewniaj¹c obywatelom konstytucyjne prawo do s¹du rozumiane jako
rozpatrzenie ich spraw bez zbêdnej zw³oki przez w³aœciwy s¹d, pozwoli³by na racjonal-
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ne wykorzystanie kadry orzeczniczej i administracyjnej. Realizacja tych zamierzeñ
przyczyni siê do usprawnienia funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwoœci, co
przyniesie wymierne korzyœci ca³emu spo³eczeñstwu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Górskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z zapowiadan¹ przez Pañski resort reform¹ systemu s¹downic-

twa w Polsce, w ramach której – wed³ug zapowiedzi medialnych – mia³oby dojœæ
do likwidacji oko³o stu istniej¹cych s¹dów rejonowych, docieraj¹ do mnie niepoko-
j¹ce informacje z prasy regionalnej, jak te¿ ze strony samorz¹dów gminnych oraz
samorz¹du powiatowego, i¿ w ramach tej reformy rzekomo planowana jest likwi-
dacja S¹du Rejonowego w Wêgrowie. Perspektywa utrudnienia siedemdziesiêciu
tysi¹com mieszkañców powiatu wêgrowskiego dostêpu do s¹du budzi du¿e za-
niepokojenie spo³eczne oraz niezrozumienie przes³anek tego rzekomego zamiaru
Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Podzielam w pe³ni to zaniepokojenie.

S¹d Rejonowy w Wêgrowie powsta³ w latach powojennych, a wiêc funkcjo-
nuje nieprzerwanie od ponad 60 lat i obejmuje swoj¹ w³aœciwoœci¹ teren po-
wiatu wêgrowskiego, a przez okres niemal 15 lat obejmowa³ swoj¹
w³aœciwoœci¹ równie¿ teren obecnego powiatu soko³owskiego. W okresie funk-
cjonowania S¹du Rejonowego w Wêgrowie wielu spoœród orzekaj¹cych tutaj
sêdziów awansowa³o do wy¿szych instancji, w tym tak¿e do S¹du Najwy¿sze-
go i Naczelnego S¹du Administracyjnego. Wielu sêdziów – nie tylko zatrudnio-
nych w S¹dzie Rejonowym w Wêgrowie – zamieszkuje na sta³e w miejscowoœci
bêd¹cej siedzib¹ s¹du, tworz¹c wysoce profesjonalne i doœwiadczone zawodo-
wo œrodowisko sêdziowskie. Kadra urzêdnicza S¹du Rejonowego w Wêgrowie
w zdecydowanej wiêkszoœci posiada wy¿sze wykszta³cenie.

W mojej ocenie – jako mieszkañca powiatu wêgrowskiego – S¹d Rejono-
wy w Wêgrowie dzia³a sprawnie i cieszy siê szacunkiem spo³ecznym. Dowo-
dem na to jest fakt w³¹czenia, ju¿ w 2004 r., S¹du Rejonowego w Wêgrowie
do elektronicznego systemu nowej ksiêgi wieczystej. Dowodem akceptacji
spo³ecznej mieszkañców dla funkcjonowania S¹du Rejonowego w Wêgrowie
by³a partycypacja finansowa samorz¹du terytorialnego w pozyskaniu w 1996 r.
nowoczesnej siedziby dla S¹du Rejonowego w Wêgrowie. Nowa siedziba s¹du
od 2001 r. mieœci siê w budynku o powierzchni oko³o 4 tysiêcy m2 i posiada
osiem sal rozpraw w pe³ni skomputeryzowanych, z dostêpem do internetu i sy-
stemu informacji prawnej. Przy ka¿dej z sal rozpraw znajduje siê pokój narad
oraz pokój przes³uchañ œwiadków. Jedna z sal rozpraw spe³nia wymogi doty-
cz¹ce rozpoznawania spraw o zwiêkszonym zagro¿eniu bezpieczeñstwa. Bu-
dynek S¹du Rejonowego w Wêgrowie jest przystosowany do obs³ugi osób
niepe³nosprawnych – posiada specjalne podjazdy, windy i toalety, które umo¿-
liwiaj¹ poruszanie siê na wózkach inwalidzkich. Obiekt jest ogrodzony, wypo-
sa¿ony w system telewizji przemys³owej, w bramkê do wykrywania metalu
oraz w rentgenowski przeœwietlacz metali. Posiada równie¿ system czujek
przeciwpo¿arowych i antyw³amaniowych. Niezwykle istotne dla obs³ugi mie-
szkañców powiatu wêgrowskiego jest posiadanie przez s¹d przestronnego
parkingu na mniej wiêcej czterdzieœci miejsc postojowych. Bud¿et pañstwa
oraz bud¿et samorz¹du terytorialnego wydatkowa³y wielomilionowe kwoty na
powstanie tak nowoczesnej siedziby S¹du Rejonowego w Wêgrowie.

By³oby niewybaczaln¹ niegospodarnoœci¹ zmarnowanie tak du¿ych
œrodków bud¿etowych wskutek likwidacji S¹du Rejonowego w Wêgrowie.

Ze wzgledu na powy¿sze zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi
pytaniami.

1. Na podstawie jakich kryteriów Ministerstwo Sprawiedliwoœci zamie-
rza dokonywaæ likwidacji tak wielu spoœród istniej¹cych s¹dów rejonowych?

2. Jaki jest cel przeprowadzenia tak wra¿liwej spo³ecznie reformy, skut-
kuj¹cej utrudnieniem dostêpu obywateli do wymiaru sprawiedliwoœci?

3. Czy rzeczywiœcie Ministerstwo Sprawiedliwoœci ma zamiar zlikwido-
waæ S¹d Rejonowy w Wêgrowie? Je¿eli tak, to dlaczego?

Z powa¿aniem
Henryk Górski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 17.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na z³o¿one podczas 43. posiedzenia Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.

oœwiadczenie Pana Senatora Henryka Górskiego w sprawie reformy systemu
s¹downictwa i planowanej likwidacji S¹du Rejonowego w Wêgrowie, przes³ane przy
piœmie z dnia 12 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-043-2095/09 – uprzejmie przedsta-
wiam, co nastêpuje.

Obecna struktura organizacyjna s¹downictwa powszechnego wskazuje na znaczne
rozdrobnienie jednostek wymiaru sprawiedliwoœci, w tym szczególnie struktur szczeb-
la rejonowego.

W ma³ych s¹dach, przy niewielkim wp³ywie spraw racjonalne wykorzystanie kadry
jest niezwykle utrudnione i kosztowne, z uwagi na okreœlon¹ ustawowo organizacjê
s¹dów. Wymaga ona bowiem obligatoryjnego tworzenia w ka¿dej jednostce wydzia³ów
do okreœlonych rodzajów spraw, co powoduje, ¿e w wielu s¹dach niemal ka¿dy sêdzia
zajmuje stanowisko funkcyjne, które generuje dodatkowe koszty z tytu³u dodatków.
Z drugiej strony obci¹¿enie prac¹ sêdziów, którzy nie pe³ni¹ ¿adnej funkcji jest zdecy-
dowanie mniejsze w stosunku do œredniej w kraju, gdy¿ ma³y wp³yw spraw uniemo¿li-
wia zapewnienie odpowiedniej do etatu ich liczby.

Nieuzasadnione ró¿nice w zakresie wielkoœci poszczególnych apelacji, okrêgów
i s¹dów, dotycz¹ce nie tylko obszarów ich w³aœciwoœci miejscowej, ale g³ównie liczby
wp³ywaj¹cych spraw, a tym samym wielkoœci struktur organizacyjnych, obci¹¿enia sê-
dziów i etatyzacji zobowi¹zuj¹ do poszukiwania nowych rozwi¹zañ organizacyjnych.

Celem przeprowadzenia oceny istniej¹cego stanu struktury s¹downictwa powszechne-
go oraz wypracowania modelowych propozycji niezbêdnych zmian organizacyjnych,
zarz¹dzeniem z dnia 1 lipca 2009 r. zosta³ powo³any Zespó³ do spraw racjonalizacji
struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego i powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury. Dodatkowo powo³ana zosta³a Grupa robocza ds. inwentary-
zacji obiektów s¹dów rejonowych, która ma oceniæ stan techniczny jednostek,
mog¹cych byæ w przysz³oœci przedmiotem ewentualnej reorganizacji. Aktualnie prace
Zespo³u znajduj¹ siê na etapie zwi¹zanym z ustaleniem kryteriów oraz zakresu plano-
wanej reorganizacji.

W zwi¹zku z powy¿szym, odnosz¹c siê do pytania Pana Senatora o kryteria ewen-
tualnych zmian w organizacji wymiaru sprawiedliwoœci, mo¿na jedynie wskazaæ, ¿e
szczególnie wnikliwej analizie poddane s¹ jednostki s¹dowe szczebla rejonowego,
w których kadrê orzecznicz¹ stanowi kilku sêdziów. Przed podjêciem decyzji o koniecz-
noœci przeprowadzenia konkretnych zmian w strukturze s¹dów rejonowych oceniane
bêd¹ nastêpuj¹ce uwarunkowania: obszar w³aœciwoœci s¹du, liczba wp³ywaj¹cych
spraw, limity etatów we wszystkich grupach zatrudnienia, stan obci¹¿enia prac¹ sê-
dziów (w zakresie w³aœciwego rozmieszczenia kadry), warunki komunikacyjne (pod
k¹tem mo¿liwoœci dojazdu stron do s¹du), warunki lokalowe s¹du (powierzchnia, licz-
ba sal rozpraw), miejsce zamieszkania pracowników s¹du we wszystkich grupach za-
trudnienia (w zakresie ewentualnych utrudnieñ zwi¹zanych z dojazdem do pracy),
odleg³oœci miêdzy poszczególnymi s¹dami, w tym miejscowoœciami znajduj¹cymi siê
w obszarach ich w³aœciwoœci (m.in. pod k¹tem ewentualnych utrudnieñ zwi¹zanych
z dojazdem do s¹du w sprawach odwo³awczych).

Ustosunkowuj¹c siê do pytania o cel przedmiotowej reformy pragnê wskazaæ, ¿e
g³ówn¹ intencj¹ prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prac jest stworzenie
takiego modelu organizacji s¹dów powszechnych, który zapewniaj¹c obywatelom kon-
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stytucyjne prawo do s¹du rozumiane jako rozpatrzenie ich spraw bez zbêdnej zw³oki
przez w³aœciwy s¹d, pozwoli³by na racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej i admi-
nistracyjnej. Realizacja tych zamierzeñ przyczyni siê do usprawnienia funkcjonowania
organów wymiaru sprawiedliwoœci, co przyniesie wymierne korzyœci ca³emu spo³e-
czeñstwu.

Reasumuj¹c uprzejmie informujê, ¿e w trakcie dotychczasowych prac nad reorga-
nizacj¹ w wymiarze sprawiedliwoœci nie podjêto decyzji co do przysz³oœci konkretnych
s¹dów rejonowych, w tym S¹du Rejonowego w Wêgrowie, a przedstawione powy¿ej
dzia³ania nie przybra³y charakteru legislacyjnego. Jednoczeœnie zapewniam, ¿e zapre-
zentowane przez Pana Senatora argumenty zostan¹ rozwa¿one przez w³aœciwe komór-
ki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwoœci i podobnie jak inne opinie
zainteresowanych œrodowisk, bêd¹ brane pod uwagê w trakcie prac nad zmianami
w strukturze organizacyjnej s¹downictwa powszechnego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Henryka Górskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Moje g³êbokie zaniepokojenie – jako mieszkañca polskiej wsi, czêstokroæ

korzystaj¹cego z us³ug punktów aptecznych – budz¹ doniesienia medialne
o zamiarze kierowanego przez pani¹ resortu zdrowia, by ca³kowicie zlikwido-
waæ do 2012 r. wszystkich tysi¹c sto czternaœcie punków aptecznych oraz
ograniczyæ do tej daty sprzeda¿ w punktach aptecznych do suplementów die-
ty i kosmetyków. Temu niezwykle szkodliwemu spo³ecznie i ekonomicznie –
wed³ug zgodnej opinii œrodowiska farmaceutów prowadz¹cych punkty aptecz-
ne – rzekomemu zamiarowi Ministerstwa Zdrowia s³u¿¹ dwa rozporz¹dzenia
Pani Minister: rozporz¹dzenie z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wyka-
zu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu pozaaptecz-
nego oraz w punktach aptecznych, oraz poprzedzaj¹ce je rozporz¹dzenie
z dnia 11 wrzeœnia 2009 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie z dnia 2 lutego
2009 r. w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mog¹
byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz
w punktach aptecznych. W tych rozporz¹dzeniach wy³¹czono ze sprzeda¿y
w punktach aptecznych produkty, które czêstokroæ s¹ ogólnodostêpne w skle-
pach spo¿ywczych i na stacjach benzynowych takie, jak na przyk³ad Gripex,
Ibuprom Zatoki, Modafen, Validol, mleka w proszku dla ma³ych dzieci et cetera.
I to pomimo faktu, i¿ zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych wydaje
ten sam nadzór farmaceutyczny, który wydaje koncesje aptekom. Niektóre leki
mo¿na sprzedawaæ w wiêkszych dawkach, nie mo¿na zaœ w mniejszych. Inne
mo¿na sprzedawaæ w postaci kremu, zaœ w postaci maœci ju¿ nie.

W opublikowanym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
sprzeda¿y w punktach aptecznych Ministerstwo Zdrowia, pos³uguj¹c siê na-
zwami handlowymi produktów leczniczych, w bezprawny sposób faworyzuje
jednych producentów, zaœ dyskryminuje innych producentów. W tym miejscu
mog¹ siê pojawiæ uzasadnione podejrzenia co do bezstronnoœci kierowanego
przez pani¹ resortu, zw³aszcza w kontekœcie niedawno ujawnionej afery ha-
zardowej. Pojawiaj¹ siê równie¿ zarzuty medialne o uleganie przez Pani¹ Mi-
nister wp³ywom lobby aptekarskiego, w którego interesie ekonomicznym le¿y
ograniczenie konkurencji ze strony punktów aptecznych.

Niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ rol¹ punktów aptecznych na terenie wiej-
skim jest niesienie pierwszej pomocy, zapewnienie szybkiego dostêpu do pro-
duktów leczniczych i wspó³praca z lokalnymi oœrodkami zdrowia, która
umo¿liwia lekarzom prowadzenie odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej i sku-
tecznego leczenia. Perspektywa utrudnienia dostêpu do leków i produktów
leczniczych dla ludnoœci wiejskiej poprzez likwidacjê punktów aptecznych
budzi du¿e zaniepokojenie spo³eczne g³ównie mieszkañców Polski Wschod-
niej oraz niezrozumienie przes³anek rzekomego zamiaru Ministerstwa Zdro-
wia zupe³nej likwidacji punktów aptecznych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie by³y przes³anki wydania przedmiotowych rozporz¹dzeñ ograni-

czaj¹cych w praktyce dzia³alnoœæ punktów aptecznych?
2. Dlaczego wykaz zawarty w pani rozporz¹dzeniu ma charakter listy po-

zytywnej, co oznacza dopuszczenie do sprzeda¿y w punktach aptecznych
wy³¹cznie produktów w nim uwzglêdnionych, zamiast mieæ charakter listy
negatywnej, zawieraj¹cej wykaz produktów leczniczych, których sprzeda¿
w punktach aptecznych jest zabroniona? Moim zdaniem, skonstruowanie ta-
kiej listy negatywnej by³oby ³atwiejsze i budzi³oby znacznie mniej kontrower-
sji. Przecie¿ co nie jest zabronione, winno byæ dozwolone.

3. Czy zamierza Pani Minister skorygowaæ przedmiotowe rozporz¹dzenia
w taki sposób, aby umo¿liwiæ dalsze funkcjonowanie punktom aptecznym?
Jeœli tak, to w jaki sposób?

Z powa¿eniem
Henryk Górski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Henryka Górskiego z dnia 12 listopada

2009 r. nr BPS/DSK-043-2096/09, pragnê stanowczo podkreœliæ, i¿ obecny stan praw-
ny nie przewiduje likwidacji punktów aptecznych.

Ad 1.
Podstaw¹ do wydania rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w pla-
cówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1335) by-
³o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów
klasyfikacji produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach
obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 24, poz. 151 z póŸn. zm.).

Ad 2.
Upowa¿nienie ustawowe do wydania ww. rozporz¹dzenia wskazuje, i¿ minister

w³aœciwy do spraw zdrowia okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wykazy produktów lecz-
niczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego
oraz punktach aptecznych, a zgodnie z definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 6 wrzeœnia
2001 r. – Prawo farmaceutyczne, produktem leczniczym jest substancja lub mieszani-
na substancji, przedstawiana jako posiadaj¹ca w³aœciwoœci zapobiegania lub leczenia
chorób wystêpuj¹cych u ludzi lub zwierz¹t lub podawana w celu postawienia diagnozy
lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organiz-
mu poprzez dzia³anie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Z powy¿-
szego jasno wynika, i¿ zastosowanie listy negatywnej przy obecnym brzmieniu
upowa¿nienia nie by³oby prawid³owym wykonaniem upowa¿nienia ustawowego.

Ad 3.
Przede wszystkim z uwagi na koniecznoœæ uwzglêdnienia dopuszczenia do obrotu

nowych produktów leczniczych, informujê, i¿ obecnie rozpoczêto prace legislacyjne
maj¹ce na celu aktualizacjê rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika
2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do ob-
rotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171,
poz. 1335) wed³ug stanu ich rejestracji na dzieñ 31 paŸdziernika 2009 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Jako reprezentant regionu ³ódzkiego pragnê z³o¿yæ na rêce Pana Ministra

wyrazy podziêkowania za podjêcie strategicznej decyzji dotycz¹cej umiejsco-
wienia bazy dydaktycznej przeznaczonej do kszta³cenia lekarzy wojskowych
na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

Decyzja o takiej w³aœnie lokalizacji szkolenia lekarzy wojskowych jest
naturaln¹ kontynuacj¹ wielopokoleniowej tradycji Wojskowej Akademii Me-
dycznej, której dziedzictwo z dum¹ podtrzymuje Uniwersytet Medyczny
w £odzi. Wydaje siê, ¿e uczelnia ta, jak ¿adna inna, dysponuje doœwiadcze-
niem, kadr¹ i zapleczem klinicznym umo¿liwiaj¹cym organizacjê studiów dla
przysz³ych lekarzy w mundurach. Stanowi znakomite miejsce dla rozwoju po-
tencja³u wiedzy lekarzy wojskowych zarówno na etapie kszta³cenia przed-
dyplomowego, jak i specjalistycznych kursów doskonal¹cych dla lekarzy
wojskowych w ramach NATO.

Jednoczeœnie zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o zabezpiecze-
nie œrodków finansowych z przeznaczeniem na utworzenie struktur s³u-
¿¹cych szkoleniu studentów w ramach Fakultetu Wojskowo-Lekarskiego na
³ódzkiej uczelni. Dziêki temu powstanie realna mo¿liwoœæ prawid³owego
przygotowania absolwentów studiów medycznych do profesjonalnej s³u¿by
w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracam siê tak¿e z uprzejm¹ proœb¹ o przedstawienie propozycji termi-
narza zadañ zwi¹zanych z tworzeniem struktur naboru na Wydzia³
Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

Pragnê podkreœliæ, i¿ wyra¿one przeze mnie w niniejszym piœmie stano-
wisko reprezentuje opiniê wszystkich parlamentarzystów regionu ³ódzkiego.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.27

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 43. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 listopada br. doty-
cz¹ce finansowania szkolenia w ramach Fakultetu Wojskowo-Medycznego (BPS/DSK-
-043-2097/09), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

W resorcie obrony narodowej prowadzone s¹ obecnie dzia³ania maj¹ce na celu roz-
szerzenie kszta³cenia studentów-¿o³nierzy w oparciu o Wydzia³ Wojskowo-Lekarski
Uniwersytetu Medycznego w £odzi. Zgodnie z decyzj¹ Nr 345/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni woj-
skowych w 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 215), w roku akademickim 2010/2011
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bêdzie kontynuowane pozyskiwanie do s³u¿by kandydackiej studentów tej uczelni
z jednoczesnym uruchomieniem naboru od pierwszego roku, przy zachowaniu nastê-
puj¹cych limitów przyjêæ:

– na pierwszy rok studiów – 60 miejsc;
– na kolejne lata studiów – 30 miejsc.
Jednoczeœnie Inspektorat Wojskowej S³u¿by Zdrowia rozpocz¹³ prace zwi¹zane

z reorganizacj¹ wojskowych struktur szkolnictwa medycznego w garnizonie £ódŸ. Opra-
cowano „Koncepcjê konsolidacji szkolenia i doskonalenia wojskowych kadr medycz-
nych”, której jednym z g³ównych za³o¿eñ jest przekszta³cenie Centrum Szkolenia
Wojskowych S³u¿b Medycznych w £odzi w Wojskowe Centrum Kszta³cenia Medyczne-
go z Fakultetem Wojskowo-Medycznym w swoich strukturach. Takie dzia³ania wyni-
kaj¹ bezpoœrednio z nowych zadañ stoj¹cych przed tym oœrodkiem, zwi¹zanych
z kszta³ceniem studentów kierunków medycznych oraz kadr wojskowych w warun-
kach pe³nej profesjonalizacji armii. Powy¿sze opracowanie znajduje siê obecnie na eta-
pie uzgodnieñ wewn¹trzresortowych. Po zatwierdzeniu powy¿szej koncepcji,
rozpocznie siê procedura opracowania etatu nowego Wojskowego Centrum Kszta³ce-
nia Medycznego z Fakultetem Wojskowo-Medycznym.

Reorganizacja Centrum Szkolenia Wojskowych S³u¿b Medycznych w £odzi zosta³a
ujêta w „Planie zamierzeñ organizacyjnych i dyslokacyjnych Si³ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej na 2010 r. i g³ównych kierunków zmian organizacyjnych na 2011 r.”,
zgodnie z którym zakoñczenie formowania nowej jednostki nast¹pi do koñca 2010 r.
Œrodki finansowe na ten cel bêd¹ przeznaczane stosownie do potrzeb i mo¿liwoœci re-
sortu obrony narodowej. Pragnê podkreœliæ, i¿ ze wzglêdu na du¿e braki kadrowe
w grupie osobowej lekarzy, powy¿sze przedsiêwziêcie traktowane jest jako priorytetowe
w obszarze wojskowej s³u¿by zdrowia.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w celu uproszczenia rozliczeñ finansowych
miêdzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Uniwersytetem Medycznym w £odzi oraz
dalszego rozszerzenia dobrze uk³adaj¹cej siê wspó³pracy, przygotowane zosta³o poro-
zumienie resortów obrony narodowej oraz zdrowia w sprawie rozliczania przy pomocy
dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej procesu kszta³cenia studentów wojskowych
na Wydziale Wojskowo-Lekarskim tej uczelni. Projekt porozumienia, po uzyskaniu ak-
ceptacji Uniwersytetu Medycznego w £odzi, zostanie przedstawiony Ministrowi Zdro-
wia. Podpisanie porozumienia, którego zawarcie planowane jest do koñca bie¿¹cego
roku, umo¿liwi wyst¹pienie do Ministra Zdrowia o przyznanie Uniwersytetowi Medycz-
nemu w £odzi dodatkowego limitu szeœædziesiêciu miejsc dla studentów kszta³conych
na potrzeby Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

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

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

z up. Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
ds. Spo³ecznych i Profesjonalizacji
Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o zainteresowanie problemem pa-
cjentów wymagaj¹cych sta³ego stosowania respiratora z powodu przewlek³ej
niewydolnoœci oddechowej w przypadku, kiedy w ca³ym województwie nie
ma ¿adnego domu pomocy spo³ecznej, który móg³by ich przyj¹æ.

Problemem tym oraz propozycj¹ jego rozwi¹zania zainteresowa³ mnie le-
karz z dwudziestoczteroletnim sta¿em, ordynator Oddzia³u Intensywnej Te-
rapii i Anestezjologii Szpitala Miejskiego w GnieŸnie.

Dziêki nowoczesnej aparaturze mo¿na przed³u¿yæ ¿ycie pacjentom wy-
magaj¹cym protezowania niektórych uk³adów. Mo¿na równie¿ dziêki takiej
aparaturze wyprowadziæ tych chorych ze szpitala do domu. Problem pojawia
siê wtedy, gdy osoba chora jest samotna albo warunki domowe uniemo¿li-
wiaj¹ jej powrót do domu.

Na szeœcio³ó¿kowym oddziale gnieŸnieñskiego szpitala od blisko dwóch
lat przebywa z powodu przewlek³ej niewydolnoœci oddechowej szeœædziesiê-
ciopiêcioletnia samotna kobieta. W ca³ej Wielkopolsce nie ma ¿adnego domu
pomocy spo³ecznej, który przyj¹³by wentylowan¹ pacjentkê. Przedstawiciel
NFZ zaproponowa³ DPS w Bielawie ko³o Warszawy. Wys³anie pacjentki kilka-
set kilometrów od domu uniemo¿liwi³oby jej jednak dotychczasowy systema-
tyczny kontakt z pracuj¹c¹ siostr¹.

Ostatnio na oddzia³ trafi³ czterdziestoszeœcioletni pacjent (z postêpu-
j¹cym zanikiem miêœni), który zosta³ przygotowany do wentylacji domowej.
Okaza³o siê, niestety, ¿e nie ma mo¿liwoœci powrotu chorego do domu. Nie ma
te¿ mo¿liwoœci utrzymywania regularnych kontaktów z rodzin¹ w przypadku
umieszczenia go w odleg³ej Bielawie.

Oddzia³ leczy oko³o dwustu piêædziesiêciu pacjentów rocznie. Wy³¹czenie
ju¿ jednego ³ó¿ka z szeœciu stanowi nie lada problem, a wy³¹czenie drugiego
jest wrêcz niemo¿liwe.

Najprostszym rozwi¹zaniem by³aby mo¿liwoœæ sfinansowania pobytu
tych pacjentów w szpitalnym ZOL, by prowadziæ tam wentylacjê domow¹
w ramach kontraktu z NFZ. Niestety, dziœ nie jest mo¿liwe ³¹czenie dwóch
procedur w ramach kontraktu z NFZ.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o znalezienie dla tych pacjentów
najlepszego rozwi¹zania, które tak naprawdê by³oby tañsze ni¿ to dzisiejsze,
a tak¿e bardziej humanitarne ni¿ propozycja wysy³ania ich kilkaset kilome-
trów od domu i bliskich.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.10

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Piotra Gruszczyñskie-

go, podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r., otrzymanym przy

214 43. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.



piœmie z dnia 12 listopada 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2098/09, w sprawie zabezpie-
czenia œwiadczeñ pacjentom wymagaj¹cym sta³ego stosowania respiratora z powodu
przewlek³ej niewydolnoœci oddechowej w przypadku, kiedy w ca³ym województwie nie
ma ¿adnego domu pomocy spo³ecznej, który móg³by przyj¹æ tych pacjentów, uprzejmie
proszê o przyjêcie poni¿szych informacji w przedmiotowej sprawie.

Opieka d³ugoterminowa realizowana jest w dwóch dzia³ach administracji rz¹dowej:
zdrowia i zabezpieczenia spo³ecznego. W systemie ochrony zdrowia opieka d³ugotermi-
nowa przeznaczona jest dla osób ob³o¿nie i przewlekle chorych niewymagaj¹cych ho-
spitalizacji, u których wystêpuj¹ istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagaj¹
ca³odobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielêgnacji oraz kontynuacji lecze-
nia. Opieka ta obejmuje równie¿ edukacjê zdrowotn¹ polegaj¹c¹ na przygotowaniu re-
konwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielêgnacji w warunkach
domowych. Œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze adresowane s¹ zarówno do doros-
³ych jak i do dzieci. Znajduje to swój wyraz w zakresie zadañ przewidzianych do realiza-
cji w poszczególnych rodzajach opieki.

Warunki udzielania i zakres œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych okreœlaj¹: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.
1027 z póŸn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz zarz¹dzenia Prezesa NFZ
w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w poszczególnych ro-
dzajach œwiadczeñ.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie
œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych
w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1147), pacjentowi wen-
tylowanemu mechanicznie przys³uguj¹ œwiadczenia gwarantowane udzielane w zak³a-
dach opiekuñczych dla osób doros³ych lub dla dzieci i m³odzie¿y do ukoñczenia
18 roku ¿ycia oraz w warunkach domowych realizowane przez zespó³ d³ugoterminowej
opieki domowej dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y wentylowanych mechanicznie.

Uprzejmie informujê, ¿e w przypadku œwiadczeñ w zak³adzie opiekuñczo-leczni-
czym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie obejmuj¹ one dodatkowo zapewnie-
nie ca³odobowego, mechanicznego lub ciœnieniowego wspomagania oddechu u pacjen-
tów z niewydolnoœci¹ oddechow¹, którzy wymagaj¹ stosowania ci¹g³ej terapii
oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagaj¹ hospitalizacji w oddzia³ach in-
tensywnej terapii.

Œwiadczenia realizowane przez zespó³ d³ugoterminowej opieki domowej dla pacjen-
tów wentylowanych mechanicznie, przeznaczone s¹ dla tych chorych, którzy wymaga-
j¹ sta³ego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielêgnacji i rehabilitacji
oraz specjalistycznego sprzêtu, który jest w posiadaniu œwiadczeniodawcy, do wyposa-
¿enia chorego objêtego opiek¹. Ka¿dy chory objêty tym zakresem œwiadczenia musi byæ
w pe³ni zdiagnozowany, mieæ wykonane wszelkie niezbêdne badania diagnostyczne
uzasadniaj¹ce rozpoznania i potwierdzaj¹ce niemo¿noœæ stosowania innej formy tera-
pii ni¿ ci¹g³a wentylacja, musi równie¿ posiadaæ udokumentowane zakoñczenie lecze-
nia przyczynowego. Ponadto œwiadczeniami zespo³u opieki d³ugoterminowej domowej
mog¹ byæ objêci chorzy, którzy maj¹ odpowiednie warunki domowe i przeszkolon¹ ro-
dzinê lub opiekunów prawnych w zakresie pielêgnacji i obs³ugi aparatury medycznej
i udzielenia pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mog³o byæ zapew-
nione bezpieczeñstwo pacjenta. Umiejêtnoœci tych, opiekun chorego nabywa w³aœnie
w oddziale szpitalnym pod nadzorem personelu medycznego.

Kwalifikacje do objêcia opiek¹ w warunkach domowych, wydaje lekarz specjalista
anestezjologii i intensywnej terapii. Do skierowania, o którym mowa wy¿ej musi byæ
do³¹czona karta informacyjna leczenia szpitalnego oraz wyniki badañ.

Zadania z zakresu okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz analizy kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i za-
wieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich
realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
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2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompetencji Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Ww. zadania w imieniu Funduszu realizuj¹ dyrektorzy oddzia-
³ów wojewódzkich Funduszu (art. 107 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach), gdy¿ w³aœnie
oni posiadaj¹ najpe³niejsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ zapotrzebowania na liczbê i rodzaj œwiad-
czeñ zdrowotnych w danym regionie, przy jednoczesnej odpowiedzialnoœci za efektyw-
ne i bezpieczne gospodarowanie œrodkami finansowymi kierowanych przez siebie
oddzia³ów.

Fundusz nie jest organizatorem placówek realizuj¹cych œwiadczenia opiekuñcze
ani zdrowotne. Jest p³atnikiem œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych. Dzia³alnoœæ Narodowego Funduszu Zdrowia okreœlaj¹ przepisy usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.).

Podkreœlam, ¿e w dzia³aniach na rzecz ludzi niesamodzielnych, starszych, prze-
wlekle chorych, obowi¹zkiem ca³ego spo³eczeñstwa, a zw³aszcza w³adz samorz¹do-
wych wszystkich szczebli jest zapewnienie godnych warunków ¿ycia, poszanowania
godnoœci i nale¿ytej pozycji spo³ecznej. Rodzina niejednokrotnie mimo w³asnych sta-
rañ, nie zawsze sama jest w stanie zapewniæ pomoc osobie niesamodzielnej.

Zadania w³adz publicznych maj¹ce na celu poprawê dostêpnoœci do œwiadczeñ
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych szczegó³owo zosta³y okreœ-
lone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.).
Kwestie zadañ w³asnych samorz¹du terytorialnego w zakresie zapewnienia dostêpu do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zosta³y okreœlone w art. 7, 8, 9 wymienionej powy¿ej
ustawy. Wspomniane przepisy do zadañ gminy zaliczaj¹ miêdzy innymi:

1) opracowywanie i realizacjê oraz ocenê efektów programów zdrowotnych wynika-
j¹cych z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkañców gminy;

2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych;
3) inicjowanie i udzia³ w wytyczaniu kierunków przedsiêwziêæ lokalnych zmierza-

j¹cych do zaznajamiania mieszkañców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
oraz ich skutkami;

4) podejmowanie innych dzia³añ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych
i stanu zdrowia mieszkañców gminy.

Do zadañ w³asnych w zakresie zapewnienia równego dostêpu do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej realizowanych przez powiat art. 8 cytowanej wy¿ej ustawy, zalicza w szcze-
gólnoœci:

1) opracowywanie i realizacjê oraz ocenê efektów programów zdrowotnych wynika-
j¹cych z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkañców powia-
tu – po konsultacji z w³aœciwymi terytorialnie gminami;

2) przekazywanie marsza³kowi województwa informacji o realizowanych na terenie
powiatu programach zdrowotnych;

3) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie dzia³añ lokalnej wspólnoty samo-
rz¹dowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonej na tere-
nie powiatu;

4) pobudzanie dzia³añ na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialnoœci za zdro-
wie i na rzecz ochrony zdrowia;

5) podejmowanie innych dzia³añ wynikaj¹cych z rozpoznanych potrzeb zdrowot-
nych.

Do zadañ w³asnych w zakresie zapewnienia równego dostêpu do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej realizowanych przez samorz¹d województwa art. 9 przywo³anej ustawy, za-
licza w szczególnoœci:

1) opracowywanie i realizacjê oraz ocenê efektów programów zdrowotnych wynika-
j¹cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkañców woje-
wództwa – po konsultacji z w³aœciwymi terytorialnie gminami i powiatami;

2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa
programach zdrowotnych;
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3) opracowywanie i wdra¿anie programów innych ni¿ okreœlone w pkt 1 s³u¿¹cych
realizacji zadañ w zakresie ochrony zdrowia;

4) inspirowanie i promowanie rozwi¹zañ w zakresie wzrostu efektywnoœci, w tym re-
strukturyzacji w ochronie zdrowia;

5) podejmowanie innych dzia³añ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych
mieszkañców województwa.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, dziêkujê Panu Senatorowi za wyra¿one zaanga¿owanie
i troskê o odpowiednie zabezpieczenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej dla osób ob³o¿nie
i przewlekle chorych, niesamodzielnych, wymagaj¹cych wsparcia i opieki osób trzecich.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Czy w zwi¹zku z obni¿aj¹cym siê w wyniku kryzysu poziomem przycho-

dów w³asnych gmin i powiatów, jak równie¿ ciêæ dokonywanych przez woje-
wodê, np. w formie ograniczeñ dotacji przekazywanych samorz¹dom na
realizacjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy o pomocy spo³ecznej, Ministerstwo
Edukacji Narodowej planuje podjêcie dzia³añ legislacyjnych zmierzaj¹cych
do przesuniêcia terminu wyp³at dodatku uzupe³niaj¹cego dla nauczycieli
b¹dŸ zmiany przepisów zawartych w art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97 poz. 674 z póŸn. zm.) zobo-
wi¹zuj¹cych jednostki samorz¹du terytorialnego do wyp³acania œrednich
wynagrodzeñ nauczycieli wed³ug poszczególnych stopni awansu zawodowe-
go odpowiadaj¹cych œrednim okreœlonym w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela
tak, by samorz¹dy mog³y wywi¹zaæ siê z obowi¹zku, jaki na³o¿y³ na nie usta-
wodawca?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.20

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Tadeusza Gruszki (BPS/DSK-043-

-2099/09) z dnia 5 listopada 2009 r., dotycz¹ce podjêcia dzia³añ legislacyjnych zmie-
rzaj¹cych do przesuniêcia terminu wyp³aty jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego
dla nauczycieli, pozwolê sobie wyraziæ nastêpuj¹c¹ opiniê.

Nowelizacjê art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.) przewiduje komisyjny projekt ustawy o zmianie
ustawy – Karta Nauczyciela (druk nr 2436). Projektowane zmiany dotycz¹ w szczegól-
noœci:

1) zmiany terminu, w którym organ prowadz¹cy szko³ê bêd¹cy jednostk¹ samorz¹du
terytorialnego przeprowadza analizê poniesionych w poprzednim roku kalendarzo-
wym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokoœci œrednich
wynagrodzeñ, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz œre-
dniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego – proponuje siê termin do dnia 20 stycznia ka¿dego roku;
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2) zmiany terminu, w którym miêdzy nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowa-
dzonych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego dzielona jest i wyp³acana kwota
ró¿nicy miêdzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w tym roku
a iloczynem œredniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awan-
su zawodowego oraz œrednich wynagrodzeñ nauczycieli, o których mowa w art. 30
ust. 3, ustalonych dla danego roku – proponuje siê termin do dnia 31 stycznia roku
kalendarzowego nastêpuj¹cego po roku, dla którego wyliczono kwotê ró¿nicy;

3) zmiany terminu, w którym organ prowadz¹cy szko³ê bêd¹cy jednostk¹ samo-
rz¹du terytorialnego sporz¹dza sprawozdanie z wysokoœci œrednich wynagrodzeñ
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szko³ach prowa-
dzonych przez tê jednostkê samorz¹du terytorialnego, z uwzglêdnieniem wysoko-
œci kwoty ró¿nicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela –
proponuje siê termin do dnia 10 lutego roku kalendarzowego nastêpuj¹cego po
roku, który podlega³ analizie;

4) wprowadzenia zasady, ¿e kwota ró¿nicy, o której mowa w art. 30a ust. 3, nie jest
uwzglêdniana jako sk³adnik wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odnie-
sieniu do wysokoœci œrednich wynagrodzeñ, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz
œredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego;

5) okreœlenia dla Ministra Edukacji Narodowej upowa¿nienia ustawowego do wyda-
nia rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego sposób wyliczania œrednich wynagrodzeñ nau-
czycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, sposób ustalania
œredniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli, sposób ustalania kwoty ró¿-
nicy, o której mowa w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela i sposób podzia³u
jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego.

W stanowisku z dnia 18 listopada 2009 r., uwzglêdniaj¹c argumenty przedstawio-
ne przez œrodowiska samorz¹dowe, Rz¹d nie zg³osi³ zastrze¿eñ do proponowanych
zmian w zakresie terminów dotycz¹cych:

– przeprowadzania analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
– wyp³acania nauczycielom jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego,
– sporz¹dzania sprawozdañ z wysokoœci œrednich wynagrodzeñ nauczycieli w szko-

³ach prowadzonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego.
Jednoczeœnie zosta³y zg³oszone poprawki, których wprowadzenie uwa¿a siê za nie-

zbêdne, polegaj¹ce na:
1) doprecyzowaniu w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, ¿e przy ustalaniu

kwoty ró¿nicy uwzglêdnia siê wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli
w danym roku w sk³adnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ww. ustawy;

2) zast¹pieniu w przepisie w art. 30a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela pojêcia:
„œrednioroczna liczba nauczycieli” bardziej precyzyjnym pojêciem: „œredniorocz-
na liczba etatów nauczycieli”;

3) doprecyzowaniu art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela w taki sposób, aby wy-
nika³o z niego, i¿ wyp³acenie jednorazowego dodatku uzupe³niaj¹cego zapewnia
osi¹gniêcie œrednich wynagrodzeñ na poszczególnych stopniach awansu zawodo-
wego, o których mowa w art. 30 ust. 3, w danej jednostce samorz¹du terytorialne-
go w roku, dla którego wyliczono kwotê ró¿nicy, a nie w roku, w którym zosta³ wy-
p³acony ten dodatek;

4) zmianie brzmienia art. 30a ust. 4 ustawy – Karta Nauczyciela maj¹cej na celu
jednoznaczne wskazanie, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego prowadz¹ce
szko³y zobowi¹zane s¹ do sporz¹dzania sprawozdañ niezale¿nie od tego, czy
wyst¹pi³a kwota ró¿nicy, o której mowa w art. 30a ust. 2, czy te¿ nie;

5) doprecyzowaniu upowa¿nienia do wydania rozporz¹dzenia przewidzianego w pro-
jektowanym art. 30a ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela, a tak¿e dodaniu wytycz-
nych dotycz¹cych treœci aktu wykonawczego;

6) wprowadzeniu d³u¿szego okresu vacatio legis dla projektowanego art. 30a ust. 7
ustawy – Karta Nauczyciela, zawieraj¹cego upowa¿nienie do wydania rozpo-
rz¹dzenia.
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Komisje Sejmu RP: Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Edukacji,
Nauki i M³odzie¿y po przeprowadzeniu pierwszego czytania komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk nr 2436) oraz rozpatrzeniu tego
projektu na posiedzeniach w dniach 17 i 18 listopada 2009 r. wnios³y o uchwalenie po-
wy¿szego projektu ustawy.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o ich przy-
jêcie.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwiêkszaj¹ca siê liczba profesjonalnie funkcjonuj¹cych oczyszczalni

œcieków na terenie kraju powoduje systematyczny wzrost iloœci powsta-
j¹cych w procesie oczyszczania komunalnych osadów œciekowych. Rodzi to
powa¿ne problemy z ich bezpiecznym dla œrodowiska zagospodarowaniem.
Sytuacja wymaga zatem podjêcia pilnych dzia³añ maj¹cych na celu zapobie-
¿enie nieprawid³owemu stosowaniu tych osadów, zw³aszcza w rolnictwie.
P³yn¹ce ze strony spo³ecznoœci lokalnych sygna³y s¹ bardzo niepokoj¹ce. La-
winowo narasta liczba przypadków magazynowania osadów œciekowych
w formie pryzm na terenach rolnych – czêsto ma ono miejsce przez d³ugi okres
i jest bardzo uci¹¿liwe ze wzglêdu na zapach oraz powoduje zanieczyszcze-
nie przyleg³ych obszarów odciekami.

Czy w zaistnia³ej sytuacji nie nale¿a³oby podj¹æ pilnych prac legislacyj-
nych maj¹cych na celu usuniêcie luk w przepisach reguluj¹cych postêpowa-
nie z osadami œciekowymi? Konieczne wydaje siê wprowadzenie do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach definicji ustabilizowanych osadów
œciekowych. Brak jednoznacznych ram prawnych pozwalaj¹cych okreœliæ,
kiedy mamy do czynienia z ustabilizowanym osadem œciekowym, umo¿liwia
nielegalne stosowanie osadów nieustabilizowanych na terenach rolnych
i skutecznie blokuje prawne metody zahamowania tego procederu.

Innym zagadnieniem jest koniecznoœæ objêcia pojêciem szkody w œrodo-
wisku wszystkich ewentualnych szkód spowodowanych nieprawid³owym
stosowaniem osadów œciekowych w rolnictwie. W chwili obecnej, zgodnie
z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobie-
ganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie, stosowanie komunalnych osa-
dów œciekowych w rolnictwie (poza przypadkami negatywnego oddzia³ywa-
nia na gatunki chronione lub chronione siedliska przyrodnicze) nie jest objête
jej przepisami. Wynika to z faktu, i¿, zgodnie z przepisami ustawy o odpa-
dach, nie wymaga ono zezwoleñ na prowadzenie odzysku odpadów, nie pod-
lega zwolnieniom z koniecznoœci uzyskania zezwolenia na podstawie art. 31
cytowanej ustawy ani te¿ wpisowi do rejestru na podstawie art. 33 ust. 5 tej
ustawy.

Poddajê pod rozwagê objêcie stosowania komunalnych osadów œcieko-
wych w rolnictwie obowi¹zkiem uzyskania zezwolenia na odzysk odpadów.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 30 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 12 listopada 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2100/09,

przekazuj¹cego oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki, z³o¿one podczas 43. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r., dotycz¹ce zagospodarowania komunal-
nych osadów œciekowych, uprzejmie informujê.
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Maj¹c na wzglêdzie rozwi¹zanie problemu niew³aœciwego stosowania komunalnych
osadów œciekowych w rolnictwie, Ministerstwo Œrodowiska podjê³o prace nad noweli-
zacj¹ obecnie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 1 sierpnia
2002 r. w sprawie komunalnych osadów œciekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 oraz
Nr 155, poz. 1299). Projektowane zmiany obejmuj¹ m.in. wprowadzenie wymogu nie-
zw³ocznego zmieszania z gruntem przywiezionych komunalnych osadów œciekowych
do zastosowania na danym gruncie. Celem wprowadzenia powy¿szego przepisu jest za-
pewnienie prawid³owego prowadzenia odzysku komunalnych osadów œciekowych na
danej nieruchomoœci oraz unikniêcie negatywnego oddzia³ywania tych osadów na œro-
dowisko oraz zdrowie i ¿ycie ludzi w wyniku magazynowania w niewyznaczonym miej-
scu i w niekontrolowany sposób tych osadów na nieruchomoœci.

W projekcie rozporz¹dzenia w sprawie komunalnych osadów œciekowych wprowa-
dzono równie¿ obowi¹zek ka¿dorazowego badania gruntów przed zastosowaniem na
nich osadów.

Ponadto projektowane zmiany przyczyni¹ siê do uproszczenia obecnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów dotycz¹cych komunalnych osadów œciekowych.

Projekt rozporz¹dzenia pozytywnie wp³ynie na ochronê œrodowiska, w szczególno-
œci w zakresie ochrony gruntów o przeznaczeniu rolniczym przed nadmiernym nawo¿e-
niem substancjami organicznymi, jak równie¿ zapewni kontrolê nad wprowadzaniem
metali ciê¿kich do gleby. Projekt rozporz¹dzenia zostanie wkrótce skierowany do noty-
fikacji Komisji Europejskiej.

Odnosz¹c siê do kwestii wprowadzenia do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z póŸn. zm.) definicji ustabilizowanych komu-
nalnych osadów œciekowych uprzejmie informujê, i¿ przepisy art. 43 powo³anej ustawy
stanowi¹ transpozycjê przepisów dyrektywy 86/278/EWG Rady z dnia 12 czerwca
1986 r. w sprawie ochrony œrodowiska, w szczególnoœci gleby, w przypadku wykorzy-
stywania osadów œciekowych w rolnictwie (Dz. Urz. L 181 z 4.7.1986 r., str. 6). W prze-
pisach przedmiotowej dyrektywy nie zosta³y zdefiniowane ustabilizowane komunalne
osady œciekowe ani nie zosta³o zdefiniowane pojêcie stabilizacji. Zosta³y natomiast
okreœlone szczegó³owe wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ komunalne osady œciekowe
stosowane w rolnictwie.

Odnosz¹c siê do przepisów rozporz¹dzenia w sprawie komunalnych osadów œcie-
kowych warto wspomnieæ, i¿ zgodnie z art. 43 ust. 2 komunalne osady œciekowe mog¹
byæ stosowane, je¿eli s¹ ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i spo-
sobu ich stosowania, w szczególnoœci przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicz-
nej, termicznej lub innemu procesowi, który obni¿a podatnoœæ komunalnego osadu
œciekowego na zagniwanie i eliminuje zagro¿enie dla œrodowiska lub zdrowia ludzi.

Oczyszczalnia mo¿e przekazaæ do wykorzystania na gruntach wy³¹cznie komunal-
ne osady œciekowe spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniu w sprawie ko-
munalnych osadów œciekowych w zakresie:

1) odczynu pH;
2) zawartoœci suchej masy – wyra¿onej w procentach s.m.;
3) zawartoœci substancji organicznej – wyra¿onej w procentach s.m.;
4) zawartoœci azotuogólnego,w tymazotuamonowego–wyra¿onejwprocentachs.m.;
5) zawartoœci fosforu ogólnego – wyra¿onej w procentach s.m.;
6) zawartoœci wapnia i magnezu – wyra¿onej w procentach s.m.;
7) zawartoœci metali ciê¿kich: o³owiu, kadmu, rtêci, niklu, cynku, miedzi i chromu –

wyra¿onej w mg/kg s.m.;
8) obecnoœci bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100 g osadu;
9) liczby¿ywych jajpaso¿ytówjelitowychAscarissp.,Trichurissp.,Toxocarasp.wkgs.m.
Zatem, w œwietle powy¿szych regulacji wprowadzenie do ustawy o odpadach, defi-

nicji ustabilizowanych komunalnych osadów œciekowych nie znajduje uzasadnienia.
Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e odpowiedzialnoœæ za prawid³owe stosowanie ko-

munalnych osadów œciekowych w przypadku przekazania ich do wykorzystania w rol-
nictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich p³odów rolnych wprowadzanych do
obrotu handlowego, w³¹czaj¹c w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, jak rów-
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nie¿ do uprawy roœlin przeznaczonych do produkcji kompostu lub do uprawy roœlin
nieprzeznaczonych do spo¿ycia i do produkcji pasz, spoczywa wy³¹cznie na wytwórcy
tych osadów.

Zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy o odpadach wytwórca komunalnych osadów œcieko-
wych jest obowi¹zany do przekazywania w³aœcicielowi, dzier¿awcy lub innej osobie
w³adaj¹cej nieruchomoœci¹, na której komunalne osady œciekowe maj¹ byæ stosowa-
ne, wyników badañ oraz informacji o dawkach tego osadu, które mo¿na stosowaæ na
poszczególnych gruntach.

Oczyszczalnia œcieków przekazuj¹ca komunalne osady œciekowe podmiotom zwol-
nionym z obowi¹zku uzyskania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, do wyko-
rzystania na gruntach, ma obowi¹zek uzyskania decyzji na wytwarzanie i zagospo-
darowanie odpadów w postaci komunalnych osadów œciekowych, prowadzenia ich
ewidencji, badania osadów i gruntów, na których maj¹ one byæ zastosowane i ustala-
nie dawek dopuszczalnych do zastosowania na danym gruncie.

Pragnê równie¿ podkreœliæ, ¿e wytwórcy komunalnych osadów œciekowych, jako
posiadacze odpadów ponosz¹cy odpowiedzialnoœæ za w³aœciwe ich stosowanie, podle-
gaj¹ kontrolom inspekcji ochrony œrodowiska. W przypadku stosowania komunalnych
osadów œciekowych, które s¹ nieustabilizowane lub nieprzygotowane odpowiednio do
celu i sposobu ich stosowania lub nieprzeprowadzania, wbrew obowi¹zkowi, badañ
komunalnych osadów œciekowych lub gruntów, na których maj¹ byæ stosowane, na
podstawie art. 75 ustawy o odpadach, na posiadacza odpadów mo¿e byæ na³o¿ona kara
grzywny lub aresztu.

Poruszaj¹c kwestiê odpowiedzialnoœci za prawid³owe stosowanie komunalnych
osadów œciekowych, warto równie¿ wspomnieæ, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymoga-
mi zawartymi w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca
2009 r. w sprawie wykazu wymogów okreœlonych w przepisach Unii Europejskiej
z uwzglêdnieniem przepisów krajowych wdra¿aj¹cych te przepisy (M. P. Nr 17, poz. 224)
rolnik ma mo¿liwoœæ stosowania komunalnych osadów œciekowych, pod warunkiem
przestrzegania okreœlonych wymogów, które zosta³y opracowane na podstawie ustawy
o odpadach.

W przypadku nieprzestrzegania powy¿szych wymogów, zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie liczby punktów ja-
k¹ przypisuje siê stwierdzonej niezgodnoœci oraz drobnej niezgodnoœci, a tak¿e procen-
towej wielkoœci zmniejszenia p³atnoœci bezpoœredniej, p³atnoœci cukrowej lub p³atnoœci
do pomidorów (Dz U. Nr 54, poz. 446, z póŸn. zm.), rolnik podlega sankcjom w postaci
obni¿enia p³atnoœci bezpoœredniej.

Nawi¹zuj¹c do kwestii niezbêdnego objêcia pojêciem szkody w œrodowisku wszyst-
kich ewentualnych szkód spowodowanych nieprawid³owym stosowaniem komunal-
nych osadów œciekowych w rolnictwie, uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 6 pkt 11
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich napra-
wie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z póŸn. zm.). Przez szkodê w œrodowisku rozumie siê negatywn¹,
mierzaln¹ zmianê stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenion¹ w stosunku
do stanu pocz¹tkowego, która zosta³a spowodowana bezpoœrednio lub poœrednio przez
dzia³alnoœæ prowadzon¹ przez podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska:

a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, maj¹c¹
znacz¹cy negatywny wp³yw na osi¹gniêcie lub utrzymanie w³aœciwego stanu
ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym ¿e szkoda w gatunkach
chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzed-
nio zidentyfikowanego negatywnego wp³ywu, wynikaj¹cego z dzia³ania podmiotu
korzystaj¹cego ze œrodowiska zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody lub zgodnie z decyzj¹ o œrodowiskowych uwarunkowaniach,
o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnia-
niu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiskaorazoocenachoddzia³ywanianaœrodowisko (Dz.U.Nr199,poz.1227),

b) w wodach, maj¹c¹ znacz¹cy negatywny wp³yw na stan ekologiczny, chemiczny
lub iloœciowy wód,
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c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie siê zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym
w szczególnoœci zanieczyszczenie mog¹ce stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia ludzi.

Zatem nale¿y stwierdziæ, ¿e przepisy powy¿ej powo³anej ustaw o zapobieganiu
szkodom w œrodowisku i ich naprawie, maj¹ zastosowanie w przypadku zanieczyszcze-
nia powierzchni ziemi wskutek niew³aœciwego stosowania komunalnych osadów œcie-
kowych w rolnictwie.

Reasumuj¹c, uprzejmie informujê, ¿e pojêcie szkody w œrodowisku zdefiniowane
zosta³o w ustawie o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie i nie odnosi siê
ono wy³¹cznie do przypadków negatywnego oddzia³ywania na gatunki chronione lub
chronione siedliska przyrodnicze. Wymogi jakie musz¹ spe³niaæ komunalne osady
œciekowe stosowane w rolnictwie zosta³y jasno okreœlone w przepisach z zakresu go-
spodarki odpadami, które aktualnie s¹ nowelizowane. Rolnik stosuj¹cy osady na
swoim polu, jako osoba fizyczna jest zwolniony z obowi¹zku uzyskania zezwolenia na
odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, jednak¿e obowi¹zek ten ci¹¿y na wytwórcy
osadów czyli oczyszczalni œcieków, która ponosi odpowiedzialnoœæ za prawid³owe ich
stosowanie.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Jaworskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Pani Ministrze!
Pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra na kwestiê ewentualnej odpowie-

dzialnoœci karnej kursantów w tzw. szko³ach nauki jazdy.
W listopadzie przed S¹dem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim odbêdzie

siê kolejna rozprawa w sprawie by³ej kursantki szko³y nauki jazdy. Osoba ta
zosta³a oskar¿ona o nieumyœlne spowodowanie wypadku drogowego. Przed
dwoma laty, jad¹c samochodem szkoleniowym, wpad³a w poœlizg i czo³owo
zderzy³a siê z nadje¿d¿aj¹cym z przeciwka pojazdem. W wyniku zderzenia
zginê³y dwie osoby. W ocenie prokuratora za brakiem winy uczestniczki kursu
nauki jazdy nie przemawia³ nawet fakt, ¿e auto nie by³o przygotowane do
z³ych warunków pogodowych (auto letnie opony, przy czym nie ma prawnego
wymogu dostosowania ogumienia pojazdów do warunków pogodowych) i je-
cha³y w nim dwie dodatkowe osoby.

Kodeks karny i prawo o ruchu drogowym nie rozstrzygaj¹ klarownie, kto
ponosi odpowiedzialnoœæ za wypadek drogowy spowodowany przez kursan-
ta szko³y nauki jazdy. O winie kieruj¹cego ostatecznie rozstrzyga na podsta-
wie zebranego materia³u dowodowego s¹d, bior¹c pod uwagê okolicznoœci
zdarzenia i zachowanie instruktora.

Szkolenie kursantów z ruchu drogowego poprzedza jedynie wyk³ad doty-
cz¹cy przepisów ruchu drogowego, co nale¿y uznaæ za niewystarczaj¹ce przy-
gotowanie do tego, by poprawnie funkcjonowaæ w takim ruchu. Wobec tego
chcia³bym, by Pan Minister wypowiedzia³ siê co do opisanego stanu faktyczne-
go i zaj¹³ stanowisko w sprawie ewentualnego uszczegó³owienia zasad odpo-
wiedzialnoœci za wykroczenia w ruchu drogowym i odpowiedzialnoœci karnej
zwi¹zanej z uczestnictwem w ruchu drogowym kursantów.

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Kazimierza Jaworskiego pod-

czas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r., w sprawie odpowiedzialnoœci
kursantów w tzw. szko³ach nauki jazdy, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Zasady odpowiedzialnoœci karnej okreœlone s¹ w czêœci ogólnej, w rozdziale I usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z póŸn. zm.). Odno-
sz¹ siê one do wszystkich przestêpstw wskazanych w czêœci szczególnej Kodeksu
karnego oraz w ustawach szczególnych. Zasady odpowiedzialnoœci karnej za pope³nie-
nie wykroczeñ okreœlonych zarówno w czêœci szczególnej ustawy z dnia 20 maja 1971 r.
– Kodeks wykroczeñ (Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z póŸn. zm.), jak i w innych
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ustawach szczególnych, wskazuje rozdzia³ I czêœci ogólnej Kodeksu wykroczeñ. Zaró-
wno Kodeks karny w art. 20 i art. 21, jak i Kodeks wykroczeñ w art. 14 § 2, w sposób
wyczerpuj¹cy okreœlaj¹ tak¿e zasadê indywidualizacji odpowiedzialnoœci karnej.

Odpowiedzialnoœæ karna opiera siê na zasadzie winy (nullum crimen sine culpa).
Odpowiedzialnoœæ na zasadzie winy ma rangê konstytucyjn¹, gdy¿ wynika z zasady de-
mokratycznego pañstwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) oraz z zasady godnoœci cz³o-
wieka jako najwy¿szego i niezbywalnego dobra (art. 30 Konstytucji RP). Kara nie mo¿e
byæ orzeczona bez stwierdzenia winy. Jest ona odpowiedzi¹ na zachowanie siê sprawcy
czynu zabronionego. Zachowanie to musi naruszaæ ustalony porz¹dek prawny, cecho-
waæ siê spo³eczn¹ szkodliwoœci¹ w stopniu wy¿szym ni¿ znikomy oraz nieœæ wadliwoœæ
procesu decyzyjnego sprawcy czynu zabronionego w sytuacji, w której mo¿na by³o wy-
magaæ od niego postêpowania zgodnego z nakazem normy prawnej. Zasada winy wy-
³¹cza mo¿liwoœæ przypisania sprawcy tzw. obiektywnych nastêpstw czynu. Sprawcy
przypisane mog¹ byæ tylko te elementy czynu rzutuj¹ce na spo³eczn¹ szkodliwoœæ, któ-
re zosta³y przez niego zawinione. Sprawca ma byæ karany za to, co uczyni³. Wina limi-
tuje równie¿ wymiar kary w tym sensie, ¿e kara nie mo¿e swoj¹ dolegliwoœci¹
przekraczaæ stopnia winy. W prawie karnym wina jest zatem uzasadnieniem prawno-
karnej reakcji pañstwa na czyn bezprawny, karalny i karygodny, stopieñ winy wyzna-
cza zaœ granicê dla karnoprawnej reakcji pañstwa.

Obowi¹zuj¹ce przepisy w sposób pe³ny rozstrzygaj¹, kto ponosi odpowiedzialnoœæ
za wypadek drogowy (lub wykroczenie drogowe) spowodowany przez kursanta szko³y
nauki jazdy. Czyn opisany w art. 177 k.k., okreœlaj¹cy przestêpstwo spowodowania
wypadku komunikacyjnego ma charakter przestêpstwa powszechnego. Jego podmio-
tem mo¿e byæ ka¿da osoba, która naruszaj¹c – chocia¿by nieumyœlnie – zasady bezpie-
czeñstwa w ruchu l¹dowym, wodnym lub powietrznym spowodowa³a wypadek
drogowy. Osob¹ tak¹ mo¿e byæ ka¿dy uczestnik ruchu drogowego, zarówno pieszy, jak
i pasa¿er b¹dŸ kieruj¹cy pojazdem, w tym tak¿e kursant szko³y nauki jazdy. Osoba ta-
ka, zanim przyst¹pi do kierowania pojazdem w ruchu l¹dowym, musi posiadaæ przygo-
towania z zakresu przepisów o ruchu drogowym oraz techniki prowadzenia pojazdu
mechanicznego. Warunki dopuszczenia do zajêæ praktycznych okreœla § 12 ust. 2 Roz-
porz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 paŸdziernika 2005 r. w sprawie szkole-
nia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieñ przez kieruj¹cych pojazdami,
instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. Nr 217, poz. 1834, z póŸn. zm.), wydane na pod-
stawie delegacji ustawowej zawartej w art. 115 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.). Kur-
sant szko³y nauki jazdy posiada wiêc odpowiedni stopieñ wiedzy i umiejêtnoœci, by
móc przewidywaæ rozwój sytuacji na drodze i odpowiednio do tego dostosowaæ swoje
zachowanie. Oczywiœcie wszelkie niew³aœciwe zachowania kursanta musz¹ byæ kory-
gowane przez instruktora nauki jazdy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kieruj¹cym mo¿e byæ
tak¿e osoba, która odbywa, w ramach szkolenia, naukê jazdy pod nadzorem instrukto-
ra oraz zdaj¹ca egzamin pañstwowy pod nadzorem egzaminatora. Warunkiem koniecz-
nym jest odbywanie jazdy odpowiednio przystosowanym pojazdem. Kursant szko³y
nauki jazdy mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœæ z art. 86 k.w., przewiduj¹cy karê grzywny
dla osoby, która nie zachowuj¹c nale¿ytej ostro¿noœci, powoduje zagro¿enie bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym. Mo¿liwa jest tak¿e jego odpowiedzialnoœæ z art. 177 k.k.
za spowodowanie wypadku, w którym inna osoba odnios³a obra¿enia.

W doktrynie prawa karnego wskazuje siê, ¿e w stosunku do osoby ucz¹cej siê,
z uwagi na opanowanie w mniejszym stopniu zasad ruchu drogowego i techniki prowa-
dzenia pojazdu, zastosowane musz¹ byæ ³agodniejsze kryteria oceny mo¿liwoœci prze-
widywania swojego zachowania w ruchu i ewentualnych jego skutków.

Odrêbn¹ kwesti¹ jest mo¿liwoœæ odpowiedzialnoœci karnej instruktora prowa-
dz¹cego praktyczn¹ naukê jazdy w warunkach ruchu drogowego, która bêdzie zindy-
widualizowana i zale¿na od wyst¹pienia, rodzaju i rangi spowodowanych przez niego
naruszeñ.
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Prowadzenie pojazdów, podobnie jak uczestniczenie w ruchu drogowym w innym
charakterze (piesi, rowerzyœci) jest dzia³aniem œwiadomym, wi¹¿¹cym siê z ryzykiem
powstania odpowiedzialnoœci karnej, zaœ warunki i okolicznoœci eskulpuj¹ce czy
zmniejszaj¹ce jej zakres podlegaj¹ ocenie niezawis³ego i niezale¿nego s¹du.

Ocena okolicznoœci faktycznych w ka¿dej sprawie, w tym równie¿ bêd¹cej przed-
miotem wyst¹pienia Pana Senatora Kazimierza Jaworskiego, pozostaje wiêc w wy³¹cz-
nej kompetencji s¹du orzekaj¹cego. Zgodnie z art. 7 Kodeksu postêpowania karnego,
s¹d dokonuje swobodnej ale nie dowolnej oceny ca³okszta³tu materia³u dowodowego,
uwzglêdniaj¹c przy tym zasady prawid³owego rozumowania oraz wskazania wiedzy
i doœwiadczenia ¿yciowego. S¹d orzeka o winie sprawcy – kursanta szko³y nauki jazdy
i/lub instruktora nauki jazdy – pos³uguj¹c siê zasad¹ zindywidualizowanej odpowie-
dzialnoœci ka¿dego z nich, a w przypadku jej stwierdzenia orzeka o karze, maj¹c na
wzglêdzie dyrektywy wymiaru kary lub œrodka karnego okreœlone Kodeksem karnym.

Reasumuj¹c, mo¿liwa jest zatem odpowiedzialnoœæ karna za spowodowanie wy-
padku komunikacyjnego zarówno kursanta szko³y nauki jazdy, jak i instruktora, pod
którego nadzorem osoba ta kierowa³a pojazdem. Pogl¹d ten znajduje oparcie w orzecz-
nictwie S¹du Najwy¿szego i pogl¹dach doktryny.

W œwietle powy¿szego upowa¿nione jest twierdzenie, ¿e brak jest uzasadnienia do
rozpoczêcia prac legislacyjnych nad zmian¹ przepisów w zakresie zasad odpowiedzial-
noœci karnej za pope³nienie przestêpstwa wypadku komunikacyjnego lub wykroczenia
komunikacyjnego, a obowi¹zuj¹ce przepisy w sposób nale¿yty reguluj¹ omawian¹ pro-
blematykê.

Wypowiadanie siê na temat przedstawionego w oœwiadczeniu Pana Senatora stanu
faktycznego w sprawie oraz ocena winy i stopnia odpowiedzialnoœci ka¿dego z oskar¿o-
nych w przedmiotowej sprawie, pozostaje poza kompetencj¹ Ministra Sprawiedliwoœci.
Minister Sprawiedliwoœci sprawuje bowiem nad s¹dami powszechnymi wy³¹cznie nad-
zór administracyjny, który nie mo¿e wkraczaæ w sferê niezawis³oœci sêdziowskiej.

Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 39 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 58, poz. 1070 z póŸn. zm.), sêdziowie
w sprawowaniu swego urzêdu s¹ niezawiœli i podlegaj¹ tylko Konstytucji oraz ustawom,
a czynnoœci nadzorcze nie mog¹ dotyczyæ merytorycznej treœci orzeczeñ s¹dowych.

Orzeczenia w przedmiocie winy i kary mog¹ byæ kontrolowane jedynie w trybie pro-
cesowym przez s¹d wy¿szej instancji.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Na moje rêce zosta³o skierowane stanowisko burmistrza Halinowa, doty-
cz¹ce proœby o podjêcie dzia³añ legislacyjnych umo¿liwiaj¹cych wprowadze-
nie przez rady gminne systemowych, obligatoryjnych zasad gospodarowania
odpadami.

W uzasadnieniu czytamy.
Na terenie miasta i gminy Halinów wystêpuj¹ liczne przypadki zaœmieca-

nia odpadami komunalnymi terenów zieleni miejskiej, podrzucania œmieci do
przyulicznych koszy oraz do okolicznych lasów. Z tego powodu zale¿a³oby mi
na skutecznym i radykalnym uregulowaniu gospodarki odpadami komunal-
nymi na terenie ca³ej gminy Halinów poprzez zastosowanie takich samych
narzêdzi i mechanizmów zarz¹dzania, jakie posiadaj¹ gminy w innych kra-
jach Unii Europejskiej.

Proponujê wprowadziæ korzystne dla gminy i mieszkañców rozwi¹zania:
– ujednoliciæ i zmniejszyæ koszty w przeliczeniu na jednego mieszkañca;
– zlikwidowaæ zjawisko podrzucania œmieci do œmietniczek ulicznych, po-

jemników na selektywn¹ zbiórkê lub pojemników przy budynkach wieloro-
dzinnych;

– ograniczyæ do minimum proceder spalania odpadów komunalnych
w piecach c.o.;

– zlikwidowaæ przyczyny powstawania tzw. dzikich wysypisk;
– wprowadziæ powszechn¹ segregacjê odpadów w zakresie plastiku, pa-

pieru, szk³a i puszek;
– doprowadziæ do sytuacji, w ramach której odpady komunalne wywo¿o-

ne by³yby z ka¿dej posesji w iloœci rzeczywistej, w jakiej powstaj¹ w gospo-
darstwach domowych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem,
czy resort, którym Pan kieruje, rozwa¿a podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
wprowadzenia proponowanych rozwi¹zañ.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 listopada 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 13 listopada 2009 r., znak BPS/DSK-043-2102/09,

w sprawie oœwiadczenia senatora Piotra Kalety z³o¿one podczas posiedzenia Senatu RP
w dniu 5 listopada 2009 r., dotycz¹ce proœby o podjêcie dzia³añ legislacyjnych umo¿li-
wiaj¹cych wprowadzenie przez rady gminne systemowych, obligatoryjnych zasad go-
spodarowania odpadami, przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

W ramach prowadzonych przez Ministerstwo Œrodowiska prac nad zmian¹ obecne-
go systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opracowano projekt za³o¿eñ do
projektu ustawy o zmianie ustaw o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz
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o zmianie niektórych innych ustaw. W powy¿szym dokumencie za³o¿ono przejêcie
przez gminê praw w³aœcicieli nieruchomoœci do dysponowania odpadami komunalny-
mi. W zwi¹zku z powy¿szym, proponuje siê aby w³aœciciel nieruchomoœci wnosi³ na
rzecz gminy op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która bêdzie zawiera³a
koszty odbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania
w sposób inny ni¿ sk³adowanie, a tak¿e œrodki finansowe na realizacjê inwestycji w za-
kresie gospodarki odpadami komunalnymi. W œwietle wprowadzanych zmian, gmina
nadal bêdzie obowi¹zana do uchwalania regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie gminy, który bêdzie aktem prawa miejscowego.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e proponowane przez resort œrodowiska zmiany do obecnie
funkcjonuj¹cego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, pokrywaj¹ siê ze stano-
wiskiem burmistrza Halinowa.

W chwili obecnej przedmiotowy projekt za³o¿eñ zosta³ przed³o¿ony do rozpatrzenia
przez sta³y komitet Rady Ministrów.

Po przyjêciu projektu za³o¿eñ przez Radê Ministrów, zgodnie z Regulaminem pracy
Rady Ministrów (Uchwa³a nr 38 Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniaj¹ca
uchwa³ê – Regulamin Pracy Rady Ministrów), na ich podstawie zostan¹ przygotowane
przepisy prawne, które nastêpnie zostan¹ przekazane do Parlamentu Rzeczypospolitej
Polskiej.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenia senatora Stanis³awa Karczewskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uchwalona przez Sejm RP ustawa o finansach publicznych i ustawa

wprowadzaj¹ca przewiduj¹, ¿e do koñca 2010 roku zlikwidowane zostan¹
wszystkie pañstwowe zak³ady bud¿etowe oraz gospodarstwa pomocnicze
pañstwowych i samorz¹dowych jednostek bud¿etowych.

Nowa regulacja budzi coraz wiêcej w¹tpliwoœci wœród przedstawicieli
zwi¹zków zawodowych i ekspertów. Proponowane zmiany obejm¹ a¿ 90 tysiê-
cy pracowników, którym rz¹d nie gwarantuje miejsc pracy. Zadania likwidowa-
nych jednostek przejm¹ nowe agencje wykonawcze i instytucje gospodarki
bud¿etowej. Skutkiem tego bêdzie przeniesienie us³ug na rynek prywatny, gdzie
spó³ki rz¹dz¹ siê kryterium zysku.

Niezasadny jest argument o rzekomej nierentownoœci gospodarstw po-
mocniczych. Z opublikowanego przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli raportu wyni-
ka, ¿e gospodarstwa zrealizowa³y relatywnie najwiêksze wp³aty do bud¿etu
z nadwy¿ki finansowej. Jeœli zaœ chodzi o gospodarstwa nieprzynosz¹ce zys-
ku, to obecna ustawa o finansach publicznych pozwala wojewodom decydo-
waæ o ich likwidacji. Tak wiêc nowa regulacja w tym zakresie nie jest
zasadna.

Eksperci apeluj¹, ¿e powo³ane instytucje bêd¹ mia³y bardzo rozbudowa-
n¹ strukturê, a zysk przez nie osi¹gany pozostanie do ich dyspozycji. Ozna-
cza to, ¿e do bud¿etu mog¹ nie trafiæ ¿adne wp³ywy z dzia³alnoœci nowych
jednostek.

W sytuacji kryzysu gospodarczego i rosn¹cego bezrobocia proponowane
przez rz¹d zmiany nie s¹ uzasadnione i bêd¹ poci¹ga³y za sob¹ dodatkowe
wydatki. Istnieje bardzo du¿e ryzyko, ¿e setki osób pozostan¹ bez pracy,
a bud¿et pañstwa poniesie z tego tytu³u znaczne straty.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ws³ucha-
nie siê w g³os ekspertów i rozwa¿enie mo¿liwoœci odst¹pienia od likwidacji
gospodarstw pomocniczych i zak³adów bud¿etowych.

Szanowny Panie Ministrze!
Pog³êbiaj¹cy siê kryzys gospodarczy staje siê coraz dotkliwiej odczuwal-

ny. Jego skutki negatywnie odbijaj¹ siê na pracy urzêdów marsza³kowskich
oraz samorz¹dów ni¿szego szczebla, które borykaj¹ siê z coraz wiêkszymi
problemami finansowymi.

Jak zosta³em poinformowany, sytuacja finansowa województwa mazo-
wieckiego jest krytyczna. Kryzys gospodarczy spowodowa³ znaczny spadek
dochodów podatkowych, a wp³aty wyrównawcze, zwane „janosikowym”,
z roku na rok rosn¹. Obowi¹zuj¹cy system wp³at jest sprzeczny z konstytu-
cyjn¹ zasad¹ samodzielnoœci finansowej samorz¹du i godzi w ideê samo-
rz¹dnoœci.

Coraz istotniejszym problemem staje siê brak równowagi w rozwoju po-
szczególnych subregionów w stosunku do Warszawy. Niestety, obecny po-
ziom zad³u¿enia oraz sta³y wzrost nale¿noœci przekazywanych do bud¿etu
pañstwa stawiaj¹ samorz¹d województwa mazowieckiego przed konieczno-
œci¹ rozci¹gniêcia w czasie realizacji zadañ zapisanych w Wieloletnim Pro-
gramie Inwestycyjnym Samorz¹du Województwa Mazowieckiego, a nawet
rezygnacji z tych zadañ. Spowolni to proces realizacji wielu przedsiêwziêæ
i spowoduje, ¿e znaczna czêœæ inwestycji zostanie sfinalizowana dopiero po
roku 2021.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, proponuje siê zmianê systemu wp³at w taki
sposób, by ka¿dy region mia³ odpowiednio zagwarantowany poziom dochodów.
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Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o uwa¿ne przeanalizowanie zaist-
nia³ej sytuacji i rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia niezbêdnych zmian.
Dualizm Mazowsza niesie za sob¹ szereg konsekwencji, które skutkuj¹ prze-
wag¹ procesów migracji z terenów ubo¿szych nad zjawiskiem rozwoju i roz-
przestrzeniania siê miasta sto³ecznego Warszawy na pozosta³¹ czêœæ
województwa mazowieckiego.

Stanis³aw Karczewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenia z³o¿one przez Pana Senatora Stanis³awa Karczew-

skiego (pismo z dnia 12 listopada 2009 r. sygn.: BPS/DSK-043-2103/09), dotycz¹ce
likwidacji zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych oraz sytuacji finanso-
wej województwa mazowieckiego, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Pragnê na wstêpie poinformowaæ, odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora do-
tycz¹cego odst¹pienia od likwidacji gospodarstw pomocniczych i zak³adów bud¿eto-
wych, i¿ w dniu 24 wrzeœnia 2009 r. og³oszone zosta³y ustawy reformuj¹ce finanse
publiczne tj. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), które maj¹ wejœæ w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2010 r., w wyj¹tkami okreœlonymi w przepisach wprowadzaj¹cych.

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadza niezbêdne i gruntowe zmiany
w organizacji i zasadach funkcjonowania sektora finansów publicznych. Nie przewiduje
ona bowiem m.in. dalszego funkcjonowania wszystkich pañstwowych i samorz¹dowych
gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych. Jednoczeœnie, wychodz¹c naprze-
ciw postulatom jednostek samorz¹du terytorialnego o zachowanie zak³adów bud¿eto-
wych w samorz¹dzie terytorialnym, ustawa systemowa przewiduje dalsze
funkcjonowanie zak³adów bud¿etowych w sferze stricte samorz¹dowej, ograniczaj¹c je-
dnak zakres ich dzia³alnoœci do dziedzin enumeratywnie wskazanych w ustawie (np. go-
spodarka mieszkaniowa, us³ugi komunalne, zaopatrzenie w energiê i gaz, cmentarze...).

Podkreœlenia wymaga, ¿e istotny i konstruktywny wk³ad w kszta³towanie roz-
wi¹zañ zawartych w nowej ustawie o finansach publicznych, m.in. równie¿ w zakresie
dotycz¹cym zakresu dzia³alnoœci wykonywanej przez samorz¹dowe zak³ady bud¿eto-
we, wnios³a strona samorz¹dowa, uznaj¹c za szczególnie korzystne dla jakoœci za-
rz¹dzania finansami publicznymi m.in. likwidacjê tzw. gospodarki pozabud¿etowej.

Zamierzona zmiana w organizacji sektora finansów publicznych dokonana zosta-
nie przy jednoczesnym – stosownym do potrzeb – zatrudnieniu pracowników likwido-
wanych podmiotów, jak i wykorzystaniu sk³adników maj¹tkowych oraz œrodków
finansowych jednostek organizacyjnych w taki sposób, aby zachowaæ zdolnoœæ do nie-
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przerwanego œwiadczenia us³ug publicznych. Warunki organizacyjno-prawne, maj¹t-
kowe i techniczne umo¿liwiaj¹ce dokonanie zmiany w organizacji sektora finansów
publicznych, przy spe³nieniu zasady zachowania ci¹g³oœci organizowania i œwiadcze-
nia us³ug wi¹¿¹cych siê z wykonywaniem konkretnych zadañ publicznych oraz zasa-
dy, „p³ynnego przejœcia” do nowych realiów, stwarza bowiem ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych. Ustawa ta tak¿e
daje mo¿liwoœæ przekszta³cenia gospodarstw pomocniczych pañstwowych jednostek
bud¿etowych w instytucje gospodarki bud¿etowej.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e przepisy ww. ustawy wychodz¹ naprzeciw potrzebom
uregulowania spraw pracowniczych w zakresie likwidowanych podmiotów. Ustawo-
dawca, maj¹c w szczególnoœci na wzglêdzie utrzymanie ci¹g³oœci zatrudnienia pracow-
ników jednostek sektora finansów publicznych uregulowa³ kwestie gwarantuj¹ce
os³ony dla pracowników likwidowanych jednostek, okreœlaj¹c miêdzy innymi warunki
rozwi¹zania stosunków pracy i nawi¹zywanie nowych umów.

W opinii Ministerstwa Finansów, implementacja proponowanych zmian w zakresie
reorganizacji sektora finansów publicznych, polegaj¹ca na likwidacji zak³adów bud¿e-
towych oraz gospodarstw pomocniczych mo¿e mieæ wp³yw na rynek pracy. Jednak¿e
wydaje siê, ¿e rozwi¹zania przyjête w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych nie spowoduj¹ groŸnych nastêpstw
spo³ecznych, skutkuj¹cych pog³êbieniem siê bezrobocia na rynku pracy. Nale¿y pod-
kreœliæ, i¿ ww. ustawa wprowadzi³a okres przejœciowy – jednego roku – na przystosowa-
nie ca³ego sektora do rozwi¹zañ zawartych w nowych przepisach, co oznacza, ¿e proces
reorganizacji zostanie zakoñczony z koñcem 2010 r. W tym czasie upowa¿nione orga-
ny, tj. dysponenci czêœci bud¿etowych oraz organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du
terytorialnego, bêd¹ podejmowa³y decyzje w zakresie wyboru formy organizacyjnej dla
dalszej realizacji zadañ publicznych wykonywanych dotychczas przez likwidowane
podmioty. Od dzia³añ podejmowanych przez poszczególnych kierowników jednostek,
zarówno w zakresie wykorzystania pracowników likwidowanych podmiotów, jak i spo-
sobu wykonywania zadañ publicznych realizowanych dotychczas przez te podmioty,
bêdzie zale¿a³ ostateczny kszta³t rynku.

Pragnê zapewniæ Pana Senatora, ¿e za³o¿eniem twórców nowej ustawy o finansach
publicznych by³o wprowadzenie takich rozwi¹zañ, które z jednej strony zapewnia³yby
stabilizacjê, a jednoczeœnie usprawni³yby organizacjê finansów publicznych w Polsce.
Stabilnoœæ finansów publicznych jest bowiem jednym z fundamentów trwa³ego rozwo-
ju gospodarczego pañstwa. Dzia³ania podejmowane w zakresie reformy finansów pub-
licznych przez obecny Rz¹d uwzglêdniaj¹ zaistnia³¹ sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹
kraju i wychodz¹ naprzeciw skutkom kryzysu oraz wymagañ stawianych przez spo³e-
czeñstwo, co wydaje siê byæ istotnym argumentem przemawiaj¹cym za s³usznoœci¹
i celowoœci¹ nowych regulacji.

Odnosz¹c siê natomiast do oœwiadczenia Pana Senatora dotycz¹cego sytuacji fi-
nansowej województwa mazowieckiego, przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Obecny system wp³at do bud¿etu pañstwa, o których mowa w art. 29, 30 i 31 usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
(Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z póŸn. zm.), z przeznaczeniem na czêœæ równowa¿¹c¹
(gminy i powiaty) i czêœæ regionaln¹ (województwa), jest zwi¹zany z systemem wyrów-
nywania dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego, w wyniku redystrybucji œrod-
ków pomiêdzy tymi jednostkami (system poziomego wyrównywania dochodów).

Instytucja wp³at by³a przedmiotem badania Trybuna³u Konstytucyjnego (Orzecze-
nie z dnia 23 paŸdziernika 1996 r. sygn. Akt K /1/96 oraz wyrok z dnia 25 lipca 2006 r.
sygn. Akt K 30/04, w którym Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e „funkcjonowanie wp³at
wyrównawczo-korekcyjnych (...) jest konstytucyjnie dopuszczalne (...)”.

Pocz¹wszy od 2008 r. czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej dla gmin powiatów
oraz czêœæ regionalna dla województw s¹ rozdzielane miêdzy poszczególne jednostki
wed³ug ustawowo okreœlonych zasad. Do koñca 2007 r. zasady podzia³u by³y okreœlo-
ne w rozporz¹dzeniach Ministra Finansów.
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Zgodnie z art. 25 ww. ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
czêœæ regionaln¹ subwencji ogólnej, pochodz¹c¹ z wp³at województw, dzieli siê nastê-
puj¹co:

• 20% – miêdzy województwa, w których stopa bezrobocia jest wy¿sza od 110% œred-
niej stopy bezrobocia w kraju,

• 40% – miêdzy województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeli-
czeniu na 1 mieszkañca województwa jest wy¿sza od powierzchni dróg wojewódz-
kich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkañca kraju,

• 10% – miêdzy województwa, w których PKB w województwie w przeliczeniu na
1 mieszkañca województwa jest ni¿szy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na
1 mieszkañca kraju,

• 15% – miêdzy województwa w zale¿noœci od wysokoœci wydatków bie¿¹cych, poniesio-
nychwrokupoprzedzaj¹cymrokbazowynaregionalnekolejoweprzewozypasa¿erskie,

• 15% – miêdzy województwa, w których planowane dochody na rok bud¿etowy z ty-
tu³u czêœci wyrównawczej i kwot wchodz¹cych w sk³ad czêœci regionalnej subwen-
cji ogólnej, pomniejszone o planowan¹ kwotê wp³aty do bud¿etu pañstwa s¹ ni¿-
sze od dochodów planowanych z tego samego tytu³u na rok bazowy.

W roku 2008 i 2009 dwa województwa dokonuj¹ce wp³at do bud¿etu pañstwa,
tj. województwo dolnoœl¹skie i mazowieckie otrzyma³y równie¿ czêœæ regionaln¹ sub-
wencji ogólnej. W 2008 r. województwo dolnoœl¹skie otrzyma³o 14.897.484 z³ (123%
wp³aty), natomiast województwo mazowieckie 71.458.919 z³ (10% wp³aty). W 2009 r.
województwo dolnoœl¹skie otrzyma³o 41.192.158 z³ (268% wp³aty), a województwo ma-
zowieckie 156.256.916 z³ (18% wp³aty).

Marsza³ek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.
nr BF.I.WP./NK/0728-3/09 wyst¹pi³ do Ministra Finansów w sprawie zmiany obecnie
obowi¹zuj¹cego systemu ustalania wp³at do bud¿etu pañstwa. Nale¿y jednak zazna-
czyæ, ¿e problematyka dokonywania wp³at sygnalizowana by³a nie tylko przez Woje-
wództwo Mazowieckie, ale równie¿ przez miasta na prawach powiatu oraz omawiana
by³a na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego.

W zwi¹zku z postulatami strony samorz¹dowej, Wspó³przewodnicz¹cy Zespo³u ds.
Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego
ze strony rz¹dowej, wyst¹pi³ do Wspó³przewodnicz¹cego Zespo³u ze strony samorz¹do-
wej o przedstawienie – w trybie pilnym – uzgodnionej propozycji strony samorz¹dowej
w sprawie sposobu naliczania wp³at do bud¿etu pañstwa.

Do chwili obecnej propozycja taka nie zosta³a przedstawiona.
Wp³aty województw samorz¹dowych do bud¿etu pañstwa by³y tak¿e przedmiotem

posiedzenia Sejmowej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu
5 listopada 2009 r. W materia³ach przygotowanych na to posiedzenie, Ministerstwo Fi-
nansów przedstawi³o analizê wp³at jednostek samorz¹du terytorialnego z przeznacze-
niem na czêœæ równowa¿¹c¹ i regionaln¹ subwencji ogólnej i szczegó³owo odnios³o siê
do rozwi¹zañ zaproponowanych przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.

Z uwagi na zaawansowanie prac nad ustaw¹ bud¿etow¹ na rok 2010 i uchwa³ami
bud¿etowymi jednostek samorz¹du terytorialnego, nie jest mo¿liwa zmiana zasad do-
konywania wp³at przez samorz¹dy, których dochody na 1-go mieszkañca znacznie
przekraczaj¹ œredni¹ krajow¹ na 2010 rok.

Jednoczeœnie, pragnê podkreœliæ, i¿ dostrzegaj¹c potrzebê dokonania modyfikacji
systemu finansowania jednostek samorz¹du terytorialnego Rz¹d, w porozumieniu ze
stron¹ samorz¹dow¹ Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, powo³a³ Ze-
spó³ roboczy, którego zadaniem jest wypracowanie strategicznych zmian w zakresie do-
chodów jednostek samorz¹du terytorialnego. W sk³ad Zespo³u, który podj¹³ ju¿ prace,
wchodz¹ przedstawiciele strony samorz¹dowej Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du
Terytorialnego oraz reprezentanci Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz Ministra Infrastruktury. W ramach prac Zespo³u rozwa¿ane bêd¹
ró¿ne propozycje zmian w systemie finansowym jednostek samorz¹du terytorialnego,
w tym równie¿ przedstawione przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.
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Przedstawiaj¹c powy¿sze, zdaniem Ministerstwa Finansów, trudno uznaæ za zasadne
stwierdzenie zawarte w Pana oœwiadczeniu, i¿ „sytuacja finansowa województwa
mazowieckiego jest krytyczna”.

Z zestawienia planowanych i wykonanych dochodów, wydatków, zobowi¹zañ oraz
wskaŸnika zad³u¿enia, sporz¹dzonym w oparciu o dane ze sprawozdañ za 3 kwarta³y
2009 roku wynika, ¿e dochody województwa mazowieckiego zosta³y zrealizowane na
poziomie 51,7% a wydatki na poziomie 45,9%. Po 3 kwarta³ach 2009 roku dochody
bie¿¹ce by³y wy¿sze od wykonanych wydatków bie¿¹cych i w rezultacie bud¿et woje-
wództwa mazowieckiego zamkn¹³ siê nadwy¿k¹ operacyjn¹ w wysokoœci 134 mln z³.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z informacj¹ medialn¹ dotycz¹c¹ powo³ania na stanowisko

prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego pana Tomasza Mironczuka, po-
przednio zatrudnionego na stanowisku wiceprezesa banku PKO BP, proszê
o odpowiedŸ na poni¿sze pytania.

1. Czy przy powo³aniu na stanowisko prezesa BGK pana Tomasza Miron-
czuka nie z³amano zasad konkurencji w zwi¹zku z jego poprzedni¹ prac¹
w PKO BP?

2. Kiedy zapad³a decyzja o powo³aniu go na stanowisko prezesa BGK,
kiedy PKO BP ewentualnie zwolni³o go z zakazu konkurencji?

3. Czy nie dosz³o do z³amania prawa przy powo³aniu na stanowisko pre-
zesa BGK pana Tomasza Mironczuka?

4. Kto personalnie ponosi odpowiedzialnoœæ za rekomendowanie i powo-
³anie pana Tomasza Mironczuka na stanowisko prezesa BGK?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMISJI
NADZORU FINANSOWEGO

Warszawa, 2009.12.10

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Tomasza

Arabskiego z dnia 17 listopada 2009 r. (znak DSPA-4813-58-(l)/09) w sprawie wnios-
ków zawartych w oœwiadczeniu senatora Macieja Klimy z³o¿onego na 43. posiedzeniu
Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. uprzejmie informujê, ¿e odpowiedŸ na sformu³o-
wane przez pana senatora pytania nie le¿y w zakresie w³aœciwoœci Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, kwestie poruszane w przedmiotowym oœwiadczeniu wchodz¹ bowiem
w zakres nadzoru w³aœcicielskiego sprawowanego nad Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego oraz PKO BP SA przez w³aœciwych ministrów.

Odnosz¹c siê do pytania o mo¿liwoœæ z³amania prawa przy powo³aniu Pana Toma-
sza Mironczuka na stanowisko prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, pragnê poin-
formowaæ, ¿e stosownie do treœci art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o Banku Gospodarstwa Krajowego, nie mo¿e byæ mowy o skutecznym powo³aniu pre-
zesa Banku bez uprzedniego uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Postêpowanie w sprawie wyra¿enia przez KNF zgody na powo³anie Pana Tomasza
Mironczuka na stanowisko prezesa Zarz¹du Banku Gospodarstwa Krajowego zosta³o
wszczête w dniu 4 listopada 2009 r. na wniosek Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
Banku z dnia 23 paŸdziernika 2009 r.
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Odnosz¹c siê na zakoñczenie do kwestii odpowiedzialnoœci za rekomendowanie
i powo³anie prezesa BGK, nale¿y zwróciæ uwagê na art. 10 ust. 5 ustawy o Banku Go-
spodarstwa Krajowego, zgodnie z którym Prezesa Zarz¹du powo³uje Rada Nadzorcza
na wniosek ministra w³aœciwego do spraw instytucji finansowych, a odwo³uje – minis-
ter w³aœciwy do spraw instytucji finansowych na wniosek Rady Nadzorczej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMISJI
NADZORU FINANSOWEGO
Marek Wêdrychowski
Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy
Pionem Prawno-Legislacyjnym
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Czy w zwi¹zku ze z³ym stanem technicznym gazoci¹gu, którym Polska

importuje gaz z Rosji przez Ukrainê, istnieje ryzyko deficytu gazu w naszym
kraju?

Zaniechanie modernizacji gazoci¹gu biegn¹cego przez Ukrainê, a dostar-
czaj¹cego gaz z Rosji na terytorium Polski, mo¿e doprowadziæ do realnego za-
gro¿enia dostaw od jednego z najwa¿niejszych dla Polski dostawców gazu.
Rocznie Polska sprowadza za pomoc¹ tego gazoci¹gu 4 miliardy m3 gazu, co
stanowi ponad 25% potrzebnego Polsce gazu.

Przedstawione przez Ukrainê plany modernizacji sieci gazoci¹gowej z po-
miniêciem gazoci¹gu doprowadzaj¹cego gaz do Polski uzyska³y akceptacjê
i wsparcie finansowe Komisji Europejskiej, mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e
nasz gazoci¹g nie jest traktowany perspektywicznie. Czy zatem rz¹d RP
przygotowuje plany alternatywne w przypadku ewentualnych utrudnieñ
w dostawie gazu?

Wobec wymienionych faktów proszê o odpowiedŸ na poni¿sze pytania.
1. Czy istnieje ryzyko deficytu gazu w zwi¹zku ze z³ym stanem technicz-

nym gazoci¹gów, przez które dostarczanych jest do Polski oko³o 4 miliardów
m3 gazu ziemnego?

2. Jakie s¹ informacje dotycz¹ce z³ego stanu technicznego gazoci¹gów
doprowadzaj¹cych gaz ziemny oraz braku zainteresowania Ukrainy i Unii
Europejskiej remontem wymienionego gazoci¹gu?

3. Jakie dzia³ania zosta³y podjête przez rz¹d RP celem z³agodzenia ewen-
tualnych trudnoœci w dostawie gazu do Polski i zapobie¿enia tym trudno-
œciom?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 15 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 17 listopada 2009 r. znak: DSPA-4813-60(l)/09, przy

którym zosta³o przes³ane oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Klimy z³o¿one na
43. posiedzeniu Senatu RP przedstawiam poni¿ej odpowiedŸ na pytania Pana Senatora.

Dostawy gazu ziemnego do Polski realizowane s¹ na podstawie poni¿szych umów
i kontraktów:

– d³ugoterminowego kontraktu kupna – sprzeda¿y rosyjskiego gazu z dnia
25 wrzeœnia 1996 r. zawartego przez PGNiG SA i OAO Gazprom Export na podstawie
„Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej
o budowie systemu gazoci¹gów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej” zawartego
w dniu 25 sierpnia 1993 r. Kontrakt ten obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2022 r.
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Za transport gazu rosyjskiego do granicy RP odpowiada strona rosyjska i nie posia-
damy informacji o zagro¿eniach natury technicznej zwi¹zanych z przesy³em gazu przez
Ukrainê. W przypadku niemo¿noœci odbioru gazu z punktu Drozdowicze na granicy
z Ukrain¹ istnieje mo¿liwoœæ przeniesienia dostaw z kontraktu jamalskiego na punkt
Wysokoje na granicy z Bia³orusi¹. Taka sytuacja mia³a miejsce w styczniu tego roku
w czasie trwania kryzysu gazowego Rosja-Ukraina.

– d³ugoterminowej umowy sprzeda¿y gazu zawartej przez PGNiG SA
z VNG-Verbundnetz Gas AG., obowi¹zuj¹cej do dnia 1 paŸdziernika 2016 roku. Do-
stawy gazu ziemnego realizowane s¹ w iloœci 400 mln m3 rocznie;

– umowy sprzeda¿y gazu ziemnego zawartej przez PGNiG SA z VNG-Verbundnetz
GAS AG/ E.ON Ruhrgas AG, obowi¹zuj¹cej do dnia 1 paŸdziernika 2011 r.

Przywóz gazu ziemnego na potrzeby lokalnej spo³ecznoœci realizowany jest przez
PGNiG SA na podstawie:

• kontraktu na wymianê gazu ziemnego z VNG- Verbundnetz Gas AG – zaopatrzenie
terenów przygranicznych po obu stronach granicy miêdzy Niemcami i Polsk¹;

• umowy na dostawy gazu ziemnego z NAK „Naftogaz Ukrainy” obowi¹zuj¹cej do
2020 r. – zaopatrzenie regionu Hrubieszowa;

• umowy sprzeda¿y gazu pomiêdzy Severomoravská plynárenská a.s. a PGNiG SA
obowi¹zuj¹ca do 31 grudnia 2010 r. – zaopatrzenie miasta Branice.

W styczniu 2009 r. mia³ miejsce kolejny konflikt gazowy pomiêdzy Ukrain¹ i Fede-
racj¹ Rosyjsk¹, którego skutki odczu³o wiele pañstw europejskich. Ukraina jest bo-
wiem g³ównym krajem tranzytowym dla dostarczanego do Europy gazu rosyjskiego –
przez terytorium Ukrainy przep³ywa ok. 80% dostaw tego gazu do pañstw Unii Euro-
pejskiej.

Na skutek ww. kryzysu gazowego RosUkrEnergo w styczniu br. wstrzyma³o do-
stawy gazu ziemnego do Polski. Na podstawie tego kontraktu dostarczane by³o do Pol-
ski 2,5 mld m3 gazu rocznie. W zwi¹zku z powy¿szym, dla zbilansowania dostaw gazu
ziemnego do kraju, niezbêdne sta³o siê zapewnienie dodatkowych dostaw tego surow-
ca. PGNiG SA w dniu 2 czerwca 2009 roku podpisa³o krótkoterminowy kontrakt na do-
stawy dodatkowego gazu ziemnego z OAO Gazprom Eksport (tzw. kontrakt letni),
w ramach którego do koñca wrzeœnia br. do Polski dostarczono 1,025 mld m3 gazu
(wg Polskiej Normy). Dostawy gazu w ramach tego kontraktu przeznaczono do zat³a-
czania do podziemnych magazynów gazu. Dziêki temu, stan nape³nienia podziemnych
magazynów gazu na dzieñ 6 grudnia wynosi³ 93%.

Prowadzone s¹ równie¿, od maja br., w Ministerstwie Gospodarki negocjacje „Poro-
zumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o bu-
dowie systemu gazoci¹gów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 sierpnia 1993 r.” w celu zwiêkszenia dostaw gazu ziemnego do Polski w iloœci
umo¿liwiaj¹cej zbilansowanie krajowego zapotrzebowania na gaz. W dniu 10 grudnia
br. w Moskwie uzgodniono porozumienie miêdzyrz¹dowe, na podstawie którego mo¿li-
we bêdzie zawarcie kontraktów handlowych pomiêdzy firmami dotycz¹ce importu gazu
ziemnego z Federacji Rosyjskiej w latach 2010–2037 w iloœci 10,25 mld m3 wg Polskiej
Normy. Aktualnie trwaj¹ prace nad uzgodnieniem wspólnego tekstu porozumienia
miêdzyrz¹dowego. Nastêpnie uzgodniony test porozumienia zostanie przed³o¿ony do
akceptacji Radzie Ministrów i podpisany przez osobê wskazan¹ przez Premiera RP.

W celu zwiêkszenia poprawy bezpieczeñstwa energetycznego Polski w zakresie ga-
zu ziemnego realizowany jest przez PGNiG SA „Program rozwoju pojemnoœci czynnej
Podziemnych Magazynów Gazu”, którego celem jest budowa nowych i rozbudowa ju¿
istniej¹cych pojemnoœci magazynowych. Obecna pojemnoœæ czynna PMG wynosi
1,66 mld m3. Wed³ug planów PGNiG SA do 2015 r. pojemnoœci magazynowe maj¹
wzrosn¹æ do 3,8 mld m3. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytua-
cjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym
(Dz. U. Nr 52, poz. 343 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11), od 1 paŸdziernika 2009 r. wysokoœæ
zapasów obowi¹zkowych gazu wzros³a do 15 dni œredniego dziennego przywozu, co od-
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powiada 413 mln m3. Wielkoœæ zapasów handlowych to oko³o 1200 mln m3 PGNiG SA
przewiduje równie¿ wzrost w³asnego wydobycia gazu ziemnego do poziomu ok. 6,2 mld m3

rocznie w przeliczeniu na gaz wysokometanowy (w tym w kraju do 4,5 mld m3) oraz
utrzymanie wspó³czynnika odnawialnoœci zasobów na poziomie minimum 1,1.

Ponadto w celu dywersyfikacji dostaw gazu do Polski realizowane s¹ nastêpuj¹ce
zadania:

– budowa terminalu do odbioru gazu skroplonego (LNG) na polskim wybrze¿u –
zakoñczenie prac planowane jest na II po³owê 2014 r. Pocz¹tkowa zdolnoœæ regazyfika-
cji terminalu planowana jest na 5 mld m3/rok, z mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia do
7,5 mld m3/rok;

– po³¹czenie krajowego systemu przesy³owego z systemami krajów s¹siaduj¹cych,
tj. rozbudowy po³¹czenia z Niemcami w rejonie Lasowa oraz budowy po³¹czenia z Cze-
chami w okolicy Cieszyna;

– rozbudowa punktu zdawczo-odbiorczego na granicy z Ukrain¹ w okolicy Hrubie-
szowa. Po ukoñczeniu inwestycji w 2011 r. mo¿liwoœci odbioru gazu przez ten punkt
wzrosn¹ do 200 mln m3/rok.

Dodatkowo informujemy, ¿e w dniu 23 marca br. w Brukseli odby³a siê konferencja
ws. modernizacji ukraiñskiego systemu tranzytowego gazu ziemnego. Zgodnie z za³o-
¿eniami Komisji Europejskiej celem konferencji by³o udzielenie Ukrainie pomocy
w utrzymaniu jej zdolnoœci przesy³owej oraz dokonanie strukturalnych reform w sek-
torze gazu ziemnego. Ukraiñski system tranzytowy jest fundamentaln¹ czêœci¹ euro-
pejskiego systemu gazowniczego, dlatego te¿ niezbêdna jest pomoc UE w kwestiach
technicznych, finansowych i instytucjonalnych, aby umo¿liwiæ Ukrainie spe³nienie
norm UE.

Zgodnie z zapisami dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” Polska
wyrazi³a swoje poparcie dla rozszerzenia Wspólnoty Energetycznej o Ukrainê. W dniu
7 paŸdziernika br. zakoñczono negocjacje pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ i Ukrain¹ na
temat przyst¹pienia Ukrainy do Wspólnoty Energetycznej. W czasie Rady Ministerial-
nej Wspólnoty Energetycznej w dniu 18 grudnia br. w Zagrzebiu podjêta zostanie de-
cyzja w sprawie przyjêcia Ukrainy do Wspólnoty Energetycznej. Warunkiem niezbêd-
nym do przyst¹pienia Ukrainy do Wspólnoty Energetycznej jest przyjêcie i wprowadze-
nie w sektorze gazu ziemnego przez stronê ukraiñsk¹ przepisów zgodnych z dyrektyw¹
2003/55/WE dotycz¹c¹ wspólnych zasad rynku wewnêtrznego gazu ziemnego.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia na rêce Pana Marsza³ka, wyra¿am nadziejê,
¿e przedstawione informacje Pan Senator uzna za wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na posta-
wione pytania.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec–£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z informacjami medialnymi, które pojawi³y siê we wrzeœniu

br., o sprowadzeniu na obszar Polski 200 ton wyprodukowanego w Szwecji
w latach osiemdziesi¹tych miêsa w puszkach, które by³o wykorzystywane
przez bli¿ej nieokreœlony czas do konsumpcji w produktach garma¿eryjnych
trafiaj¹cych miêdzy innymi do szkó³, przedszkoli i szpitali, proszê o odpo-
wiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:

1. Jakie dzia³ania po stwierdzeniu obecnoœci ponaddwudziestopiêciolet-
niego miêsa podjê³y centralne s³u¿by sanepidu i Ministerstwa Zdrowia? Czy
dzia³ania te mia³y charakter lokalny, czy dotyczy³y ca³ego kraju?

2. Czy ustalono konkretnych odbiorców, którzy przetwarzali to miêso
oraz wprowadzali je na rynek?

3. Czy rozwa¿ano wycofanie z rynku tego miêsa, a je¿eli tak, to kiedy
podjêto takie dzia³anie?

4. Czy zosta³ ustalony okres wprowadzenia na rynek tego miêsa oraz je-
go przetworów?

5. Jakie dzia³ania zapobiegaj¹ce podj¹³ rz¹d RP, aby taka sytuacja siê
nie powtórzy³a?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 11 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo znak: BPS/DSK-043-2104/09, dotycz¹ce oœwiadczenia

Pana Senatora Macieja Klimy w sprawie sprowadzenia ze Szwecji miêsa w puszkach,
wyprodukowanego w latach osiemdziesi¹tych uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa ¿ywnoœciowego wszystkie pañstwa
cz³onkowskie zosta³y zobligowane do wprowadzenia w ¿ycie tego prawa oraz monitoro-
wania i kontrolowania przestrzegania przez podmioty dzia³aj¹ce na rynku spo¿ywczym
odpowiednich wymagañ na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Pañstwa cz³onkowskie zosta³y równie¿ zobowi¹zane do wyznaczenia w³aœciwych
organów do celów kontroli urzêdowych okreœlonych w rozporz¹dzeniu (WE)
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
kontroli urzêdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoœci z prawem paszo-
wym i ¿ywnoœciowym oraz regu³ami dotycz¹cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu
zwierz¹t (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1). Na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

240 43. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.



skiej organami urzêdowej kontroli ¿ywnoœci w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci s¹
przede wszystkim:

– podleg³e Ministrowi Zdrowia organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej m.in. w od-
niesieniu do ¿ywnoœci pochodzenia roœlinnego produkowanej i wprowadzanej do obro-
tu oraz produktów pochodzenia zwierzêcego znajduj¹cych siê w handlu detalicznym
oraz

– podleg³e Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi organy Inspekcji Weterynaryjnej, do
których zadañ nale¿y m.in. kontrola w zak³adach produkuj¹cych ¿ywnoœæ pochodze-
nia zwierzêcego.

Organy urzêdowej kontroli ¿ywnoœci przeprowadzaj¹ kontrole urzêdowe w zak³a-
dach produkcji i obrotu ¿ywnoœci¹ zgodnie z planami ustalanymi corocznie na podsta-
wie wytycznych Komisji Europejskiej. Kontroli podlega wówczas miêdzy innymi
znakowanie ¿ywnoœci, warunki jej przechowywania oraz mog¹ zostaæ pobrane próbki
¿ywnoœci do badañ. Oznacza to w praktyce, ¿e produkt mo¿e zostaæ sprawdzony pod
k¹tem spe³niania wymagañ zdrowotnych przez organy Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej w trakcie wykonywania czynnoœci kontrolnych w zak³adach produkuj¹cych lub
wprowadzaj¹cych ¿ywnoœæ do obrotu lub te¿ na etapie produkcji œrodków spo¿ywczych
pochodzenia zwierzêcego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Niezale¿nie jednak od powy¿szych kontroli planowanych, ka¿dorazowo w przypad-
ku zg³oszonej przez konsumenta, media, czy inne podmioty, nawet anonimowo, do te-
renowo w³aœciwego organu kontroli (do powiatowego inspektora sanitarnego lub
powiatowego lekarza weterynarii) nieprawid³owoœci dotycz¹cej jakoœci zdrowotnej da-
nego œrodka spo¿ywczego jest zazwyczaj przeprowadzona tzw. kontrola interwencyjna
w obiekcie prowadz¹cym sprzeda¿ detaliczn¹, a w przypadku, gdy nieprawid³owoœæ
wynika z winy producenta czy importera – równie¿ w zak³adzie produkcji lub u impor-
tera. W przypadku potwierdzenia nieprawid³owoœci dotycz¹cych produktów przedsiê-
biorca ponosi odpowiedzialnoœæ karn¹ lub pieniê¿n¹ zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz. U. Nr 171,
poz. 1225, z póŸn. zm.) lub ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia
zwierzêcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 z póŸn. zm.).

Po pierwszych sygna³ach medialnych w sprawie wprowadzania do obrotu starego
miêsa ze Szwecji, organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej
podjê³y dzia³ania o charakterze ogólnokrajowym. Na podstawie przeprowadzonego do-
chodzenia ustalono listy konkretnych odbiorców, do których trafi³y konserwy miêsne
ze Szwecji. Z powy¿szej listy wynika³o, ¿e pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej po-
zostawa³y podmioty w województwie ³ódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim,
do których trafi³y ww. konserwy. Data produkcji przedmiotowych konserw by³a niejed-
nolita, a zatem i ich data przydatnoœci do spo¿ycia by³a ró¿na. W zwi¹zku z powy¿szym
przeprowadzono postêpowania wyjaœniaj¹ce, z których wynik³o, ¿e konserwy miêsne
ze Szwecji trafi³y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dwóch rodzajach opakowañ
– wiêkszych o masie ok. 2 kg („Mince Meat Mix”) i mniejszych o masie ok. 1 kg („Corned
Beef”). Pierwsze z ww. konserw mia³y dwudziestopiêcioletni a drugie dziesiêcioletni
okres przydatnoœci do spo¿ycia.

Ponadto, w trakcie postêpowania wyjaœniaj¹cego stwierdzono, ¿e czêœci konserw
nie mo¿na by³o zidentyfikowaæ ze wzglêdu na uchybienia dotycz¹ce dokumentów to-
warzysz¹cych przesy³kom. Dokumenty takie powinny w ramach utworzonych syste-
mów monitorowania ¿ywnoœci, zapewniaæ odpowiednie podmioty dzia³aj¹ce na rynku
spo¿ywczym, tak aby by³o mo¿liwe zachowanie odpowiedniej identyfikowalnoœci wpro-
wadzanych na rynek produktów i w razie koniecznoœci przekazanie informacji na ¿y-
czenie w³aœciwej w³adzy. Ze wzglêdu na ww. uchybienia, do czasu wyjaœnienia
wykrytych nieprawid³owoœci, tj. ustalenia daty produkcji poszczególnych konserw i ich
identyfikacji, konserwy, które jeszcze znajdowa³y siê w zak³adach zosta³y zatrzymane.

W ramach porozumienia Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z Inspekcj¹ Weteryna-
ryjn¹ G³ówny Inspektor Sanitarny oraz G³ówny Lekarz Weterynarii podjêli dzia³ania
maj¹ce na celu wycofanie z obrotu ww. konserw, jak równie¿ produktów garma¿eryj-
nych wyprodukowanych przy ich u¿yciu.
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Wycofane konserwy, zgodnie z rozporz¹dzeniem (WE) 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 paŸdziernika 2002 r. ustanawiaj¹cym przepisy sanitar-
ne dotycz¹ce produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego nieprzeznaczonych do
spo¿ycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1, z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z póŸn. zm.), które reguluje postê-
powa- nie z produktami pochodzenia zwierzêcego nieprzeznaczonymi do spo¿ycia
przez ludzi, w celu unikniêcia ryzyka, jakie stwarza³y dla zdrowia ludzi lub zwierz¹t,
po zwróceniu do dostawców, zostan¹ b¹dŸ te¿ ju¿ zosta³y poddane unieszkodliwie-
niu. Przyk³adowo w wyniku dzia³añ podjêtych przez w³aœciwe organy Inspekcji Wete-
rynaryjnej do unieszkodliwienia na podstawie decyzji powiatowych lekarzy
weterynarii trafi³o 4951 konserw.

Dodatkowo na podmioty, które wprowadzi³y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
kwestionowane konserwy miêsne pochodz¹ce ze Szwecji zosta³y na³o¿one kary pie-
niê¿ne, zgodnie z przepisami ww. ustaw. Z informacji przekazanych przez Pañstwowe-
go Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie wynika równie¿, ¿e postêpowa-
nie wyjaœniaj¹ce w przedmiotowej sprawie prowadzi tak¿e Wydzia³ ds. Przestêpstw Go-
spodarczych Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie.

Ponadto, organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej ustali³y w toku postêpowania, ¿e
domy opieki, szpitale czy sto³ówki szkolne nie by³y odbiorcami konserw miêsnych oraz
produktów garma¿eryjnych wyprodukowanych z ich udzia³em.

Dodatkowo G³ówny Inspektor Sanitarny zleci³ jednemu z akredytowanych labora-
toriów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej wyrywkowe zbadanie przedmiotowych kon-
serw, traktuj¹c uzyskane wyniki badañ wy³¹cznie jako dokumentacjê wewnêtrzn¹ dla
organów urzêdowej kontroli ¿ywnoœci. Wy¿ej wymienione wyniki wykaza³y wysoki
wskaŸnik je³czenia t³uszczu, co dyskryminuje ww. produkt jako zdatny do spo¿ycia
przez cz³owieka.

G³ówny Inspektor Sanitarny jako organ odpowiedzialny za funkcjonowanie Krajo-
wego Punktu Kontaktowego RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej
¯ywnoœci i Paszach) zwróci³ siê równie¿ do szwedzkiego Punktu Kontaktowego syste-
mu RASFF o pilne przekazanie pe³nych wyjaœnieñ w sprawie sprzeda¿y konserw, któ-
rych w³aœcicielem by³o Ministerstwo Rolnictwa Szwecji, oraz celem zasiêgniêcia
odpowiednich informacji od producenta towaru, którym by³a firma Unilever ze Szwecji.
Celem pytania G³ównego Inspektora Sanitarnego by³o wyjaœnienie licznych stwierdzo-
nych nieœcis³oœci w dokumentacji, uniemo¿liwiaj¹cych zarówno organom Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej jak i organom Inspekcji Weterynaryjnej identyfikacjê pochodzenia
kwestionowanych produktów.

W odpowiedzi Krajowy Punkt Kontaktowy systemu RASFF otrzyma³ od w³adz szwedz-
kich jedynie niewielk¹ czêœæ informacji, które niestety nie wyjaœniaj¹ najistotniejszych
kwestii w tej sprawie.

Niezale¿nie od powy¿szego pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e dzia³ania organów
urzêdowej kontroli ¿ywnoœci funkcjonuj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i zaanga¿owanych w kwestie dotycz¹ce bezpieczeñstwa ¿ywnoœci przebiegaj¹ w sposób
w³aœciwy i z du¿ym zaanga¿owaniem w celu wyeliminowania zagro¿enia zdrowia kon-
sumentów. Bior¹c pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia tych organów mo¿na
stwierdziæ, ¿e sytuacja zwi¹zana ze sprzeda¿¹ przeterminowanej ¿ywnoœci jest sytua-
cj¹ incydentaln¹, przez której pryzmat nie mo¿na negatywnie oceniaæ szczelnoœci pol-
skiego rynku, w szczególnoœci systemu prawnego i organizacyjnego. Organy kontroli
nie mog¹ braæ odpowiedzialnoœci za nieuczciwe praktyki przedsiêbiorców dzia³aj¹cych
na rynku spo¿ywczym i niestosowanie siê do obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e g³ówna odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo produkowanej
i wprowadzanej na rynek ¿ywnoœci, w tym produktów pochodzenia zwierzêcego, spo-
czywa na w³aœciwych podmiotach dzia³aj¹cych na rynku spo¿ywczym (przedsiêbior-
cach). Zgodnie z artyku³em 17 ust. 1 przepisów rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj¹cego ogólne
zasady i wymagania prawa ¿ywnoœciowego, powo³uj¹cego Europejski Urz¹d ds. Bez-
pieczeñstwa ¯ywnoœci oraz ustanawiaj¹cego procedury w zakresie bezpieczeñstwa
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¿ywnoœci (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z póŸn. zm.) zosta³y one zobowi¹zane
do zapewnienia na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiê-
biorstwach bêd¹cych pod ich kontrol¹ zgodnoœci tej ¿ywnoœci z w³aœciwymi wymaga-
niami prawa ¿ywnoœciowego oraz do kontrolowania przestrzegania tych wymagañ.

Niemniej jednak organy w³aœciwych inspekcji na bie¿¹co prowadz¹ dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do uœwiadamiania podmiotom ich obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów pra-
wa ¿ywnoœciowego. Dla przyk³adu G³ówny Inspektor Sanitarny na stronie internetowej
G³ównego Inspektoratu Sanitarnego zamieœci³ komunikat skierowany do przedsiêbior-
ców, przypominaj¹cy ci¹¿¹ce na nich obowi¹zki, których spe³nianie ma na celu zapo-
bieganie lub znaczne ograniczenie zaistnienia analogicznych sytuacji w przysz³oœci.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Paw³a Klimowicza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Uprzejmie proszê o podjêcie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych funkcjonowanie po
1 stycznia 2010 r. placówek zajmuj¹cych siê kompleksow¹ opiek¹ nad dzieæ-
mi i m³odzie¿¹ z autyzmem. Problem zosta³ szczegó³owo przedstawiony
w piœmie z dnia 16 paŸdziernika 2009 r., skierowanym do pani minister przez
Oœrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha” z Krakowa. Z posiadanych przeze
mnie informacji wynika, ¿e przyjmowana przez NFZ interpretacja rozpo-
rz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzale¿nieñ
uniemo¿liwi zapewnienie opieki i leczenia wskazanej grupie pacjentów. Opi-
niê tak¹ przedstawi³ tak¿e konsultant wojewódzki do spraw psychiatrii dzie-
ci i m³odzie¿y w województwie ma³opolskim.

Prosz¹c o zajêcie stanowiska w przedstawionej sprawie, podkreœlam, ¿e
wymaga ona podjêcia pilnych dzia³añ. W przeciwnym razie, przynajmniej
w Krakowie, zlikwidowany zostanie zintegrowany z placówk¹ edukacyjn¹
oœrodek od siedemnastu lat sprawuj¹cy kompleksow¹ opiekê nad oko³o
szeœædziesiêcioma osobami, dzieæmi i m³odzie¿¹, z autyzmem. Poza negatyw-
nymi skutkami medycznymi i spo³ecznymi, na przyk³ad koniecznoœci¹ umie-
szczenia tych osób w stacjonarnych placówkach psychiatrycznych, spo-
woduje to tak¿e, w mojej ocenie, istotne zwiêkszenie wydatków publicznych.

Pawe³ Klimowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.07

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 12 listopada 2009 r. (znaki:

BPS/DSK-043-2105/09), uprzejmie przedk³adam odpowiedŸ na oœwiadczenie Pana
Senatora Paw³a Klimowicza z³o¿one podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listo-
pada 2009 r. w sprawie „placówek zajmuj¹cych siê kompleksow¹ opiek¹ nad dzieæmi
i m³odzie¿¹ z autyzmem”.

W sprawie regulacji dotycz¹cych leczenia autyzmu w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
opieki psychiatrycznej i leczenia uzale¿nieñ (Dz. U. Nr 140, poz. 1147), Ministerstwo
Zdrowia uprzejmie informuje, ¿e obecnie trwaj¹ prace legislacyjne, których celem jest
nowelizacja ww. rozporz¹dzenia w zakresie regulacji odnosz¹cych siê do opieki psy-
chiatrycznej, a tak¿e leczenia uzale¿nieñ. Ministerstwo Zdrowia rozwa¿y równie¿,
w konsultacji z Konsultantem Krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i m³odzie¿y,
konsultantami wojewódzkimi w tej dziedzinie i Konsultantem Krajowym w dziedzinie
psychiatrii uwagi zg³oszone przez Pani¹ Mariê Marczyk – Kierownika Oœrodka dla Osób
z Autyzmem „Effatha”, pismem z dnia 16 paŸdziernika 2009 r. Obecnie wydaje siê is-
totne dostosowanie warunków realizacji œwiadczeñ do specyfiki jednostki chorobowej
– F84 i zapewnienie finansowania leczenia dzieci i m³odzie¿y cierpi¹cej na autyzm.
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Jednoczeœnie Ministerstwo Zdrowia podjê³o prace legislacyjne nad przejœciow¹ re-
gulacj¹, która zapewni dostêpnoœæ do œwiadczeñ opieki zdrowotnej na dotychczaso-
wym poziomie. Prace nad rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia zmieniaj¹cym rozporz¹-
dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i lecze-
nia uzale¿nieñ s¹ obecnie na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych i konsultacji spo³ecz-
nych, co oznacza, ¿e w najbli¿szym czasie wejdzie ono w ¿ycie.

Po wejœciu w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r.
w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uza-
le¿nieñ, zaistnia³a sytuacja, w wyniku której nie wszyscy œwiadczeniodawcy spe³niaj¹
okreœlone w za³¹cznikach do ww. rozporz¹dzenia warunki realizacji œwiadczeñ gwa-
rantowanych w poszczególnych zakresach. W zwi¹zku z powy¿szym w procedowanym
projekcie rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego, proponuje siê aby w okresie przejœciowym do
dnia 31 grudnia 2010 r., na warunkach okreœlonych przed dniem 1 stycznia 2010 r.,
w umowie o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, zapewniæ mo¿liwoœæ dalszego rea-
lizowania œwiadczeñ.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e pismo z dnia 16 paŸdziernika 2009 r., Kierownika
Oœrodka dla Osób z Autyzmem „Effatha” jest przedmiotem analizy i konsultacji z Kon-
sultantem Krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i m³odzie¿y, Konsultantami Woje-
wódzkimi w dziedzinie psychiatrii dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e Konsultantem Krajowym
w dziedzinie psychiatrii. Pani Maria Marczyk – Kierownik Oœrodka dla Osób z Autyz-
mem „Effatha” otrzyma³a w tej sprawie informacjê, pismem z dnia 13 listopada 2009 r.
(znak: MZ-ZP-P-62-11762-80/ MS/09).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pragnê przedstawiæ Pani Minister problem, z jakim borykaj¹ siê osoby nie-
pe³nosprawne dotkniête nieodwracaln¹ wad¹ s³uchu, staraj¹ce siê o refunda-
cjê na zakup aparatu s³uchowego, który jest im niezbêdny do prawid³owego
funkcjonowania zarówno w ¿yciu prywatnym, jak i zawodowym. Osobom tym
przys³uguje prawo do ubiegania siê o wsparcie udzielane ze œrodków Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Pomoc taka przys³uguje choremu co piêæ lat i wiele
osób z uszkodzeniem s³uchu regularnie siê o ni¹ ubiega.

W celu dope³nienia formalnoœci przede wszystkim konieczna jest wizyta
u lekarza pierwszego kontaktu, który wydaje skierowanie do lekarza specja-
listy (laryngologa). Laryngolog decyduje, czy w danym przypadku istniej¹
przes³anki do korzystania z aparatu s³uchowego. Jeœli tak, to wówczas le-
karz specjalista wystawia na specjalnym formularzu (na nazwisko pacjenta)
zlecenie na zaopatrzenie w dany wyrób medyczny. Zlecenie jest rodzajem
czeku wystawianego pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje on sprzêt,
a punkt realizuj¹cy zaopatrzenie rozlicza siê z Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Pacjent powinien zg³osiæ siê z takim zleceniem do wybranej placówki na
terenie kraju, która podpisa³a umowê z NFZ w zakresie zaopatrzenia w œrod-
ki pomocnicze. W praktyce wielu laryngologów ogranicza siê jedynie do wypi-
sania zlecenia bez przeprowadzania szczegó³owych badañ. Nierzadko to,
jaki jest ubytek s³uchu, stwierdza dopiero protetyk z firmy, w której pacjent
kupuje aparat s³uchowy.

Przedmiotowa procedura okreœlona zosta³a w rozporz¹dzeniu ministra
zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych
z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne bêd¹ce przedmiotami ortopedycz-
nymi oraz œrodki pomocnicze. Zawarte tam rozwi¹zania s¹ co do istoty to¿-
same z zapisami w poprzednim rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia
17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegó³owego wykazu wyrobów medycznych
bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrodków pomocniczych, wysokoœci
udzia³u w³asnego œwiadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przy-
znawania, okresów u¿ytkowania, a tak¿e wyrobów medycznych bêd¹cych
przedmiotami ortopedycznymi podlegaj¹cymi naprawie w zale¿noœci od
wskazañ medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby
i œrodki. Zgodnie z przepisami aktualnie obowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia (za-
³¹cznik nr 2), o refundacjê danego zakupu pacjent mo¿e ubiegaæ siê po up³y-
wie oznaczonego okresu od ostatniej refundacji. W przypadku aparatów
s³uchowych jest to okres piêciu lat. W ka¿dym przypadku konieczna jest jed-
nak wizyta u lekarza laryngologa.

Z tego wzglêdu zasadne wydaje siê pytanie, czy w przypadku osób,
u których stwierdzono nieodwracaln¹ wadê s³uchu, konieczne jest wszczy-
nanie za ka¿dym razem ca³ej procedury refundacyjnej. W szczególnoœci war-
to rozwa¿yæ, czy taka osoba musi w ka¿dym przypadku ubiegania siê
o refundacjê udaæ siê z wizyt¹ do lekarza specjalisty, skoro niepe³nospraw-
noœæ, któr¹ zosta³a dotkniêta, ma charakter trwa³y i nieodwracalny. Upro-
szczenie procedury w opisanym zakresie mo¿e przynieœæ, w mojej ocenie,
wymierne korzyœci, chocia¿by poprzez powstanie oszczêdnoœci po stronie Na-
rodowego Funduszu Zdrowia, który nie bêdzie musia³ pokrywaæ kosztów ko-
lejnych wizyt u lekarza specjalisty.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie zasadno-
œci uproszczenia przepisów reguluj¹cych opisane kwestie, tak¿e w przypad-
ku innych procedur refundacyjnych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.30

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Ryszarda Knosalê na 43. po-

siedzeniu Senatu w dniu 5 listopada 2009 r. w sprawie rozwa¿enia zasadnoœci uprosz-
czenia przepisów dotycz¹cych zaopatrzenia i refundacji aparatu s³uchowego,
przekazane przy piœmie Wicemarsza³ka Senatu, Pani Krystyny Bochenek, znak:
BPS/DSK-043-2106/09, uprzejmie proszê o przyjêcie stanowiska w sprawie.

Ustaw¹ z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118,
poz. 989) zosta³y wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 164,
poz. 1027 z póŸn. zm.), które uchyli³y dotychczasowe rozporz¹dzenia w przedmioto-
wym zakresie i wprowadzi³y nowe delegacje ustawowe, na podstawie których zosta³o
wydane rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiad-
czeñ gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne bêd¹ce przedmiota-
mi ortopedycznymi oraz œrodki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141).

Przedmiotowe rozporz¹dzenie okreœla wykaz œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
zaopatrzenia w wyroby medyczne bêd¹ce przedmiotami ortopedycznymi oraz œrodki
pomocnicze wraz z okreœleniem poziomu, w tym limitu cen tych œwiadczeñ i sposobu
ich finansowania oraz warunków ich realizacji.

Odnosz¹c siê do mo¿liwoœci wprowadzenia zmian, informujê, i¿ Minister Zdrowia
mo¿e usun¹æ dane œwiadczenie opieki zdrowotnej z wykazu œwiadczeñ gwarantowa-
nych albo dokonaæ zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realiza-
cji œwiadczenia gwarantowanego, dzia³aj¹c z urzêdu lub na wniosek, po uzyskaniu
rekomendacji Prezesa Agencji, uwzglêdniaj¹c takie kryteria jak wp³yw na poprawê
zdrowia obywateli, skutki nastêpstw choroby lub stanu zdrowia, znaczenie dla zdrowia
obywateli, skutecznoœæ kliniczn¹ i bezpieczeñstwo, stosunek uzyskiwanych korzyœci
zdrowotnych do ryzyka zdrowotnego, stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów
zdrowotnych, skutki finansowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów
zobowi¹zanych do finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych.

Jednoczeœnie informujê, i¿ wnioski jakie bêd¹ wp³ywa³y do Ministerstwa Zdrowia
w przedmiotowym zakresie wprowadzenia zmian do rozporz¹dzenia, zgodnie z proce-
dur¹ okreœlon¹ w ustawie, bêd¹ sukcesywnie przekazywane do analizy i oceny przez
Agencjê Oceny Technologii Medycznych, na podstawie której zostanie podjêta decyzja
o nowelizacji przedmiotowego rozporz¹dzenia.

Przedmiotowe wnioski mog¹ zawieraæ zarówno propozycjê wykreœlenia lub dodania
œwiadczenia gwarantowanego, oraz tak¿e zmiany sposobu finansowania oraz warun-
ków ich realizacji. Wzór takiego wniosku okreœla rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usuniêcia danego
œwiadczenia opieki zdrowotnej z wykazu œwiadczeñ gwarantowanych lub zmiany po-
ziomu lub sposobu finansowania œwiadczenia gwarantowanego lub warunków jego re-
alizacji (Dz. U. Nr 133, poz.1101).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pragnê zasygnalizowaæ Pani Minister problem powsta³y wskutek wejœcia
w ¿ycie rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r.
w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do
obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, jak
równie¿ wskutek wejœcia w ¿ycie z dniem 21 wrzeœnia 2009 r. zmian do roz-
porz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów
klasyfikacji produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Przepisy te
doprowadz¹ do marginalizacji punktów aptecznych, co w wielu przypadkach
bêdzie równoznaczne z koniecznoœci¹ ich likwidacji. W ostatnim czasie zg³a-
szaj¹ siê do mnie osoby, g³ównie mieszkañcy niewielkich miejscowoœci, po-
wa¿nie zaniepokojone tym faktem.

Prawo farmaceutyczne przewiduje regu³ê, zgodnie z któr¹ obrót detalicz-
ny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostêpnych.
Istotnym wyj¹tkiem od tej regu³y jest dopuszczenie obrotu niektórymi katego-
riami produktów tak¿e w punktach aptecznych. Zakres przedmiotowy produk-
tów dostêpnych w punktach aptecznych okreœlony jest na podstawie
rozporz¹dzenia ministra zdrowia i obejmuje z regu³y leki najpowszechniej
stosowane. Dziêki tym przepisom sieæ ponad trzynastu tysiêcy aptek jest
skutecznie uzupe³niana przez przesz³o tysi¹c punktów aptecznych. Ratio le-
gis tego wyj¹tku by³a chêæ poprawy dostêpu do lekarstw mieszkañcom tere-
nów wiejskich. Punkty apteczne otwierane mog¹ byæ bowiem jedynie na
takich terenach, jeœli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólno-
dostêpna. W przeci¹gu wielu lat swojej dzia³alnoœci punkty apteczne sta³y siê
istotnym elementem gwarantuj¹cym prawid³owe funkcjonowanie spo³eczno-
œci w niewielkich miejscowoœciach w zakresie zaopatrzenia w leki.

Ograniczenie roli punktów aptecznych odbije siê negatywnie na pacjen-
tach. Brak mo¿liwoœci zakupu leku w lokalnym punkcie aptecznym spowodu-
je, ¿e bêd¹ oni zmuszeni udaæ siê do oddalonej nierzadko nawet o kilkadziesi¹t
kilometrów apteki. Dla pacjenta oznacza to dodatkowe koszty, a dla punktu
aptecznego znaczny spadek rentownoœci, prowadz¹cy nawet do koniecznoœci
likwidacji dzia³alnoœci.

Jak wynika z danych wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej, w woje-
wództwie opolskim funkcjonuje czterdzieœci punktów aptecznych oraz dwie-
œcie dziewiêædziesi¹t aptek. A¿ 60% aptek prowadzonych jest w mieœcie
wojewódzkim i miastach powiatowych. Piêædziesi¹t aptek zlokalizowanych
jest na terenach wiejskich (stanowi to zaledwie 17% aptek w regionie). Sieæ
aptek na terenach wiejskich jest zatem bardzo rozproszona i istotnym jej uzu-
pe³nieniem s¹ w³aœnie punkty apteczne. Dlatego pragnê wyraŸnie podkreœliæ,
¿e zmarginalizowanie roli punktów aptecznych (prowadz¹ce nieuchronnie do
ich likwidacji) spowoduje powa¿ny uszczerbek w dostêpnoœci produktów
leczniczych. W sposób szczególny odczuj¹ to osoby samotne i starsze mieszka-
j¹ce na terenach wiejskich, dla których podró¿ nawet do najbli¿szego miasta
jest sporym utrudnieniem. Problem ten wyst¹pi z jeszcze wiêksz¹ intensyw-
noœci¹ na terenach dotkniêtych zjawiskiem emigracji zarobkowej, jak na
przyk³ad na OpolszczyŸnie.

Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê na niespójnoœci, jakie znalaz³y siê w cyto-
wanym rozporz¹dzeniu. Specjaliœci wskazuj¹ przypadki, kiedy ustawodaw-
ca, zakazuj¹c punktom aptecznym sprzeda¿y okreœlonego produktu,
dopuœci³ jednoczeœnie inny produkt (znany pod inn¹ nazw¹ handlow¹ lub
w innej postaci) zawieraj¹cy tê sam¹ substancjê czynn¹, nierzadko nawet
w wiêkszym stê¿eniu. Na przyk³ad ze wzglêdu na obecnoœæ pseudoefedryny
zakazano sprzeda¿y Ibupromu Zatoki (zawartoœæ pseudoefedryny: 30 mg),
lecz jednoczeœnie nie zakazano sprzeda¿y silniej dzia³aj¹cego Disophrolu Re-
tard (zawartoœæ pseudoefedryny: 120 mg). Zakazano sprzeda¿y Flegaminy
tabletki, lecz jednoczeœnie nie zakazano sprzeda¿y tego leku w postaci syro-
pu. Co ciekawe, nierzadko rozporz¹dzenie przewiduje wy³¹czenie z obrotu
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w punktach aptecznych popularnych i powszechnie stosowanych leków, jak:
Gripex Max, Grypolek, Grypostop, Lioton 1000 ¿el.

Uzasadnieniem ograniczenia uprawnieñ punktów aptecznych nie mo¿e
byæ równie¿ argument bezpieczeñstwa i fachowoœci w obrocie lekami. Nie ma
bowiem danych, które jednoznacznie dowodzi³yby, ¿e poziom obs³ugi
w punktach aptecznych odbiega od poziomu obs³ugi w aptekach. Wydaje siê, ¿e
w praktyce jest zupe³nie odwrotnie. To w³aœnie pracownicy punktów aptecz-
nych prowadzonych w niewielkich miejscowoœciach s¹ lepiej zorientowani
w potrzebach swoich klientów, œciœlej wspó³pracuj¹ z lokalnymi oœrodkami
zdrowia, co przek³ada siê na poprawê profilaktyki i leczenia.

Kolejnym istotnym argumentem na rzecz utrzymania punktów aptecz-
nych jest fakt, ¿e wiele osób, decyduj¹c siê na otworzenie takiej dzia³alnoœci,
zaci¹gnê³o znaczne zobowi¹zania finansowe. Rozporz¹dzenie w obecnym
kszta³cie stawia te osoby w bardzo trudnej sytuacji. Osoby te najprawdopo-
dobniej zostan¹ ze znacznymi d³ugami, których nie bêd¹ w stanie sp³aciæ, po-
niewa¿ likwidacji ulegn¹ ich miejsca pracy. Bior¹c pod uwagê uwarunko-
wania ekonomiczne, nie nale¿y siê spodziewaæ, ¿e w miejsce dzia³aj¹cych
obecnie punktów aptecznych powstan¹ w najbli¿szym czasie apteki (koszty
dzia³ania apteki s¹ wiêksze).

Maj¹c na uwadze przytoczone argumenty, zwracam siê do Pani Minister
z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci odst¹pienia od tak daleko id¹cej reformy
w zakresie funkcjonowania punktów aptecznych. Pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e
uwzglêdni Pani argumenty przedstawione w moim wyst¹pieniu i kieruj¹c siê
dobrem pacjenta, podejmie Pani wszelkie niezbêdne kroki, aby zapobiec mar-
ginalizacji punktów aptecznych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali z dnia 12 listopada 2009 r.

nr BPS/DSK-043-2106/09, pragnê podziêkowaæ za przekazane oœwiadczenie.
Ponadto pragnê poinformowaæ, i¿ przede wszystkim z uwagi na koniecznoœæ

uwzglêdnienia dopuszczenia do obrotu nowych produktów leczniczych jak te¿ i usuniêcia
zg³oszonych b³êdów obecnie rozpoczêto prace legislacyjne maj¹ce na celu aktualizacjê
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wykazu pro-
duktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza-
aptecznego oraz punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1335) wed³ug stanu ich
rejestracji na dzieñ 31 paŸdziernika 2009 r.

Jednoczeœnie informujê, i¿ w wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do
obrotu w punktach aptecznych umieszczonych jest oko³o 18 tys. pozycji leków. Jest to
bardzo du¿y asortyment i trudno mówiæ o niezabezpieczeniu dostêpu do leków dla pa-
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cjentów z terenów wiejskich. Ponadto przedmiotem obrotu w punktach aptecznych
mog¹ byæ równie¿ kosmetyki i suplementy diety. Trudno te¿ tym samym mówiæ o ryzy-
ku bankructwa punktów aptecznych z powodu ograniczeñ asortymentowych, które s¹
tak¿e wynikiem zakoñczonej w 2008 r. procedury harmonizacji produktów leczniczych
do wymogów prawa Unii Europejskiej.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pismem, które otrzyma³em od samorz¹dowców powiatów

oleckiego i go³dapskiego, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ponowne
rozwa¿enie decyzji o likwidacji S¹du Rejonowego w Olecku. Samorz¹dowcy
wszystkich gmin le¿¹cych w obrêbie wymienionych powiatów nie kryj¹ swo-
jego niepokoju w zwi¹zku z powy¿sz¹ decyzj¹.

Utrzymanie S¹du Rejonowego w Olecku le¿y w dobrze pojêtym interesie
mieszkañców powiatu oleckiego i go³dapskiego. Powstanie tej jednostki
w 2004 r. by³o efektem bardzo du¿ego wysi³ku organizacyjnego i finansowe-
go wymienionych powiatów. Gdy spojrzy siê na statystyki, oka¿e siê, ¿e
w ci¹gu czterech lat wp³yw spraw do wydzia³ów cywilnego i karnego s¹du
w Olecku wzrós³ mniej wiêcej trzykrotnie (wydzia³ cywilny: liczba spraw
w 2005 r. to 1 371, a we wrzeœniu 2009 r. – 3 356, a wiêc nast¹pi³ wzrost
2,5-krotny; wydzia³ karny: liczba spraw w 2005 to 819, a we wrzeœniu 2009
– 3 831, czyli nast¹pi³ wzrost 4,7-krotny).

Nale¿y zgodziæ siê z argumentacj¹ samorz¹dowców, ¿e likwidacja S¹du
Rejonowego w Olecku wp³ynie negatywnie na dostêp mieszkañców powia-
tów do wymiaru sprawiedliwoœci. Dotychczasowa lokalizacja S¹du Rejono-
wego w Olecku w wielu przypadkach skraca czas dotarcia do s¹du i obni¿a
koszty udzia³u mieszkañców gmin powiatów go³dapskiego i oleckiego w pro-
cesie. Wielu uczestników postêpowania s¹dowego to ludzie ubodzy. Dodat-
kowe koszty zwi¹zane z dojazdem uczestników postêpowania do E³ku
stanowi³yby znacz¹cy uszczerbek w domowym bud¿ecie. Argument ten jest
szczególnie wa¿ny wobec faktu, i¿ wymienione powiaty to tereny objête naj-
wy¿szym bezrobociem w kraju.

Likwidacja s¹du w Olecku to równie¿ utrudnienie w funkcjonowaniu licz-
nych instytucji, w tym prokuratury, Policji i innych.

W pe³ni popieram stanowisko Krajowej Rady S¹downictwa wyra¿one
w opinii z dnia 9 wrzeœnia 2009 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw, w której to opinii Krajowa Rada S¹downictwa krytycznie oceni³a pro-
jekt zniesienia ma³ych jednostek s¹dowych. W ocenie Krajowej Rady S¹dow-
nictwa „propozycje zmian nie tylko nie wp³yn¹ na poprawê funkcjonowania
s¹dów, ale doprowadz¹ do chaosu, którego efektem bêdzie pogorszenie spraw-
noœci postêpowania”. Równie negatywnie na ten temat wypowiadaj¹ siê
pozosta³e œrodowiska zawodów prawniczych.

Wierzê, ¿e przedstawione przeze mnie argumenty znajd¹ zrozumienie
Pana Ministra i bêd¹ kolejnym g³osem sk³aniaj¹cym do zweryfikowania po-
gl¹du w sprawie likwidacji ma³ych jednostek orzekaj¹cych, w tym S¹du Re-
jonowego w Olecku.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

43. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2009 r. 251



OdpowiedŸ

Warszawa, 17.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na z³o¿one podczas 43. posiedzenia Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.

oœwiadczenie Pana Senatora Marka Konopki w sprawie zamiaru likwidacji S¹du Rejo-
nowego w Olecku, przes³ane przy piœmie z dnia 12 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-043-
-2107/09 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê wskazaæ, ¿e dzia³alnoœæ administracyjna s¹dów ma na celu za-
pewnienie jednostkom s¹dowym odpowiednich warunków wykonywania okreœlonych
ustawowo zadañ. Zgodnie z art. 9 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z póŸn. zm.) zwierzchni nadzór nad t¹ dzia³alnoœci¹
sprawuje Minister Sprawiedliwoœci osobiœcie oraz przez w³aœciw¹ s³u¿bê nadzoru. Pod-
stawowe zadania z zakresu zwierzchniego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹
s¹dów bezpoœrednio zwi¹zan¹ z wykonywaniem wymiaru sprawiedliwoœci s¹ wykony-
wane przez sêdziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

W zwi¹zku z nieuzasadnionymi ró¿nicami w zakresie wielkoœci poszczególnych
apelacji, okrêgów i s¹dów, dotycz¹cymi nie tylko obszarów ich w³aœciwoœci miejscowej,
ale g³ównie liczby wp³ywaj¹cych spraw, a tym samym wielkoœci struktur organizacyj-
nych, obci¹¿enia sêdziów i etatyzacji uznano za niezbêdne poszukiwanie nowych roz-
wi¹zañ organizacyjnych dla wymiaru sprawiedliwoœci.

W celu przeprowadzenia szczegó³owej analizy istniej¹cej struktury s¹downictwa
powszechnego oraz wypracowania modelowych propozycji niezbêdnych zmian organi-
zacyjnych, zarz¹dzeniem z dnia 1 lipca 2009 r. zosta³ powo³any Zespó³ do spraw racjo-
nalizacji struktury organizacyjnej s¹downictwa powszechnego i powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury. Aktualnie prace Zespo³u znajduj¹ siê na eta-
pie zwi¹zanym z ustaleniem kryteriów oraz zakresu planowanej reorganizacji. Mo¿na
jedynie nadmieniæ, ¿e jednym z branych pod uwagê wariantów jest przekszta³cenie
niektórych z niewielkich s¹dów rejonowych w wydzia³y zamiejscowe do rozpoznawania
podstawowych kategorii spraw.

Z uwagi na koniecznoœæ dokonania oceny stanu technicznego jednostek, mog¹cych
byæ w przysz³oœci przedmiotem ewentualnej reorganizacji, Przewodnicz¹cy ww. Zespo-
³u powo³a³ Grupê robocz¹ ds. inwentaryzacji obiektów s¹dów rejonowych.

Odnosz¹c siê bezpoœrednio do kwestii podnoszonych w oœwiadczeniu Pana Senato-
ra nale¿y przede wszystkim wskazaæ, ¿e w trakcie dotychczasowych prac nad reform¹
wymiaru sprawiedliwoœci nie podjêto decyzji co do przysz³oœci konkretnych s¹dów re-
jonowych, w tym S¹du Rejonowego w Olecku, a przedstawione powy¿ej dzia³ania nie
przybra³y charakteru legislacyjnego.

W zwi¹zku z obawami dotycz¹cymi ewentualnej likwidacji ww. S¹du wyra¿onymi
przez Pana Senatora oraz samorz¹dowców z powiatów oleckiego i go³dapskiego pragnê
zapewniæ, ¿e przed podjêciem decyzji o koniecznoœci przeprowadzenia konkretnych
zmian w strukturze s¹dów rejonowych zostanie przeprowadzona kompleksowa analiza
wszystkich istotnych dla funkcjonowania danej jednostki okolicznoœci. Ocenie podda-
wane bêd¹ takie uwarunkowania jak obszar w³aœciwoœci s¹du, liczba wp³ywaj¹cych
spraw, limity etatów we wszystkich grupach zatrudnienia, stan obci¹¿enia prac¹ sê-
dziów (w zakresie w³aœciwego rozmieszczenia kadry), warunki komunikacyjne (pod
k¹tem mo¿liwoœci dojazdu stron do s¹du), warunki lokalowe s¹du (powierzchnia, licz-
ba sal rozpraw), miejsce zamieszkania pracowników s¹du we wszystkich grupach za-
trudnienia (w zakresie ewentualnych utrudnieñ zwi¹zanych z dojazdem do pracy),
odleg³oœci miêdzy poszczególnymi s¹dami, w tym miejscowoœciami znajduj¹cymi siê
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w obszarach ich w³aœciwoœci (m.in. pod k¹tem ewentualnych utrudnieñ zwi¹zanych
z dojazdem do s¹du w sprawach odwo³awczych).

Ustosunkowuj¹c siê do przywo³anej w oœwiadczeniu opinii Krajowej Rady S¹dow-
nictwa z dnia 9 wrzeœnia 2009 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw nale¿y zauwa¿yæ,
¿e jest to jedynie projekt, a ca³y proces konsultacji planowanych przez Ministerstwo
Sprawiedliwoœci zmian w omawianych przepisach ma s³u¿yæ wypracowaniu takiego
modelu organizacji s¹dów powszechnych, który zapewniaj¹c obywatelom konstytucyj-
ne prawo do s¹du rozumiane jako rozpatrzenie ich spraw bez zbêdnej zw³oki przez w³a-
œciwy s¹d, pozwoli³by jednoczeœnie na racjonalne wykorzystanie kadry orzeczniczej
i administracyjnej oraz œrodków przeznaczonych na funkcjonowanie wymiaru spra-
wiedliwoœci. Zapewniam, ¿e prezentowane zgodnie z pragmatyk¹ legislacyjn¹ przez
Krajow¹ Radê S¹downictwa opinie s¹ przedmiotem szczególnej uwagi Ministra Spra-
wiedliwoœci, choæ nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie maj¹ one charakteru wi¹¿¹cego.

Reasumuj¹c uprzejmie informujê, ¿e przedstawione przez Pana Senatora argu-
menty zostan¹ rozwa¿one przez w³aœciwe komórki organizacyjne Ministerstwa Spra-
wiedliwoœci i podobnie jak inne opinie zainteresowanych œrodowisk, bêd¹ brane pod
uwagê w trakcie prac nad zmianami w strukturze organizacyjnej s¹downictwa
powszechnego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Bronis³awa Korfantego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Centrum Leczenia Oparzeñ w Siemianowicach Œl¹skich jest jednym z naj-
lepszych monospecjalistycznych szpitali w Polsce. Pacjentami tego oœrodka
s¹ równie¿ górnicy poparzeni w wypadku w Kopalni „Wujek-Œl¹sk” w Rudzie
Œl¹skiej.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia³o kierownictwo placówki, ¿e szpital
otrzyma dodatkowe œrodki, ponad 1,5 miliona z³, niezbêdne do leczenia popa-
rzonych górników. Niestety do dnia dzisiejszego ministerstwo nie przekaza³o
obiecanych funduszy. Równie¿ Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi³, wbrew
wczeœniejszym deklaracjom, zwiêkszenia kontraktu dla CLO i rozliczenia za-
biegów zgodnie z rzeczywiœcie poniesionymi kosztami, a nie z obowi¹zu-
j¹cym rycza³tem.

Sytuacja finansowa Centrum Leczenia Oparzeñ jest dramatyczna. Szpi-
tal na chwilê obecn¹ jest zad³u¿ony na kwotê ponad 3 milionów z³. Wstrzy-
mano przyjmowanie pacjentów poza sytuacjami nag³ymi.

Chcia³bym zapytaæ Pani¹ Minister, kiedy Ministerstwo Zdrowia przeka¿e
Centrum Leczenia Oparzeñ w Siemianowicach Œl¹skich obiecane fundusze
na leczenie poszkodowanych w wypadku w Kopalni „Wujek-Œl¹sk”.

Bronis³aw Korfanty

Stanowisko

Warszawa, 2009.12.07

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Bronis³awa Korfantego podczas

43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 roku, przes³anym przy piœmie Pani
Krystyny Bochenek, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 12 listopada 2009 roku (znak:
BPS/DSK-043-2108/09), w sprawie sytuacji Centrum Leczenia Oparzeñ w Siemiano-
wicach Œl¹skich, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu odpowiedzi na ww. oœwiad-
czenie do dnia 23 grudnia 2009 roku.

Uprzejmie informujê, ¿e opóŸnienie w udzieleniu wyczerpuj¹cej odpowiedzi wynika
z koniecznoœci pozyskania informacji niezbêdnych do jej przygotowania.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Bronis³awa Korfantego, z³o¿one na 43. posie-

dzeniu Senatu, w dniu 5 listopada 2009 roku, przes³ane przy piœmie Pani Krystyny Bo-
chenek, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 12 listopada 2009 roku (znak: BPS/DSK-043-
-2108/09), w sprawie dodatkowych pieniêdzy dla Centrum Leczenia Oparzeñ w Sie-
mianowicach Œl¹skich na leczenie górników poparzonych w katastrofie w kopalni Wu-
jek, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zasady i tryb finansowania ze œrodków publicznych œwiadczeñ opieki zdrowotnej
zosta³y okreœlone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarz¹dzeniach Prezesa NFZ, do-
tycz¹cych szczegó³owych warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach.

Zgodnie z art. 97 ww. ustawy, do zakresu dzia³ania Narodowego Funduszu Zdrowia
nale¿y m.in. okreœlanie jakoœci i dostêpnoœci oraz analiza kosztów œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i zawie-
ranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z art. 146
ust. 1 ww. ustawy, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia okreœla przedmiot postêpo-
wania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, kryteria
oceny ofert oraz warunki wymagane od œwiadczeniodawców.

Odnosz¹c siê do poruszonych w treœci zapytania kwestii, uprzejmie informujê, i¿
Ministerstwo Zdrowia zwróci³o siê do Œl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia z proœb¹ o zajêcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zgodnie ze
stanowiskiem Funduszu, z uwagi na szczególnie ciê¿ki stan w jakim znajdowa³y siê
osoby poszkodowane w opisanym wypadku, a co za tym idzie kosztownego ich lecze-
nia, p³atnik œwiadczeñ przewidywa³, ¿e finansowanie zrealizowanych procesów
diagnostyczno-leczniczych nastêpowaæ bêdzie w oparciu o procedurê: 5.52.01.0001363
– Œwiadczenie za zgod¹ p³atnika. Dodatkowo, z uwagi na z³o¿ony charakter realizowa-
nego u tej grupy pacjentów procesu diagnostyczno-leczniczego, Centrum Leczenia
Oparzeñ w Siemianowicach Œl¹skich zosta³o poinformowane, ¿e w przypadku powsta-
nia ewentualnych zapytañ lub w¹tpliwoœci z rozliczaniem tych œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej, nale¿y siê kontaktowaæ bezpoœrednio z Dzia³em Kontraktowania w Lecznictwie
Szpitalnym, Opiece Psychiatrycznej i Œwiadczeñ Odrêbnie Kontraktowanych Œl¹skiego
OW NFZ.

Jak wyjaœnia Narodowy Fundusz Zdrowia, do dnia dzisiejszego, nie wp³yn¹³ ¿aden
wniosek z Centrum Leczenia Oparzeñ o sfinansowanie hospitalizacji pacjenta poszko-
dowanego w opisanym wypadku poprzez œwiadczenie 5.52.01.0001363 – œwiadczenie
za zgod¹ p³atnika. Œwiadczeniodawca równie¿ nie zg³asza³ problemów zwi¹zanych
z rozliczaniem hospitalizacji realizowanych u górników poszkodowanych w wypadku.

Ponadto uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ zgodnie ze stanowiskiem Œl¹skie-
go OW NFZ, Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeñ w Siemianowicach Œl¹skich zwróci³
siê z wnioskiem o zwiêkszenie wartoœci umowy realizowanej w rodzaju Œwiadczenia
Odrêbnie Kontraktowane, w zakresie: terapia hiperbaryczna, z uwagi na prowadzenie
tego typu leczenia u poszkodowanych górników. Wniosek ten zosta³ rozpatrzony pozy-
tywnie i umowy w zakresie terapii hiperbarycznej zosta³y zwiêkszone o odpowiednio
249 528 z³ i 303 480 z³.
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Natomiast w przypadku leczenia szpitalnego, œwiadczeniodawca nie wyst¹pi³
z wnioskiem do Funduszu o przeprowadzenie renegocjacji zwiêkszaj¹cych wartoœæ
umowy na ten zakres œwiadczeñ.

Równoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ Minister Zdrowia nie ma podstaw do finan-
sowania dzia³alnoœci szpitala, z wyj¹tkiem niektórych wysokospecjalistycznych œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej, nieobjêtych finansowaniem w ramach systemu ubezpieczenia
zdrowotnego oraz programów polityki zdrowotnej. Katalog wysokospecjalistycznych
œwiadczeñ zdrowotnych oraz wykaz programów zdrowotnych nie obejmuje jednak pro-
cedur zwi¹zanych z leczeniem oparzeñ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z uchwalon¹ przez Sejm i Senat zmian¹ ustawy – Prawo

o szkolnictwie wy¿szym, w której umo¿liwiono jednostkom samorz¹du tery-
torialnego przyznawanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
oraz w zwi¹zku z licznymi sugestiami ze strony samorz¹dów gminnych i po-
wiatowych proszê o zajêcie stanowiska w sprawie propozycji umo¿liwienia
jednostkom samorz¹du terytorialnego przyznawania pomocy materialnej
tak¿e uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora S³awomira Kowalskiego z³o¿one

podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. w sprawie umo¿liwienia
jednostkom samorz¹du terytorialnego przyznawanie pomocy materialnej tak¿e ucz-
niom szkó³ ponadgimnazjalnych uprzejmie wyjaœniam.

Jednostki samorz¹du terytorialnego szczebla powiatowego mog¹ przyznawaæ sty-
pendia szkolne na podstawie przepisów art. 12 ust. 10a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592), który upowa¿nia radê powiatu do podejmowania
uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

W przypadku jednostek samorz¹du terytorialnego szczebla gminnego przyznawa-
nie stypendium mo¿e odbywaæ siê na podstawie art. 18 ust. 14a) ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), który wskazuje, ¿e
do w³aœciwoœci rady gminy nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów.

Dodatkowo gminy mog¹ realizowaæ wyp³atê stypendiów na podstawie ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z póŸn. zm.), która w art. 90 ust. 1 wskazuje, ¿e udzielanie œwiadczeñ pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem w³asnym gminy, zaœ w art. 90b ust. 3
i 4 wskazuje w sposób jednoznaczny osoby, które mog¹ otrzymaæ stypendium, zali-
czaj¹c do nich:

– uczniów szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych
dla m³odzie¿y i dla doros³ych,

– s³uchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzy-
ków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych – do czasu ukoñczenia
kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,

– wychowanków publicznych i niepublicznych oœrodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom
i m³odzie¿y spe³nianie obowi¹zku szkolnego i nauki,
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– dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿o-
nymi realizacjê odpowiednio obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki – do czasu
ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki,

– uczniów szkó³ niepublicznych nieposiadaj¹cych uprawnieñ szkó³ publicznych dla
m³odzie¿y i dla doros³ych – do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki,

– s³uchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów jê-
zyków obcych – do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñ-
czenia 24 roku ¿ycia.

Zatem, zgodnie z przedstawionymi powy¿ej rozwi¹zaniami prawnymi nie ma ¿ad-
nych przeciwwskazañ, aby jednostki samorz¹du terytorialnego przyznawa³y i wyp³aca-
³y pomoc materialn¹, w formie stypendiów, uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Zwracam siê do Pana Prezesa z zapytaniem, wed³ug jakich kryteriów
przyznawane by³y œrodki z bud¿etu rezerwowego NFZ za wykonanie proce-
dur ponadlimitowych w bie¿¹cym roku. Województwo opolskie otrzyma³o
oko³o 9 milionów z³ przy 80 milionach z³, które dosta³o województwo dolno-
œl¹skie. Czy decydowa³ o tym podziale algorytm przyjêty przez centralê NFZ,
czy podzia³ procentowy? W tym drugim przypadku wed³ug dyrekcji oddzia³u
NFZ w Opolu powinno to byæ ponad 20 milionów z³.

Proszê Pana Prezesa o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 grudnia 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Senator!
W nawi¹zaniu do pisma znak: BPS/DSK-043-2110/09 z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie sposobu podzia³u œrodków na œwiadczenia opieki zdrowotnej pochodz¹cych
z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia zastosowanego w zmianie pla-
nu finansowego NFZ na 2009 r. wprowadzonej zarz¹dzeniami Prezesa NFZ
nr: 48/2009/DEF z dnia 15 paŸdziernika 2009 r., 49/2009/DEF z dnia 19 paŸdzierni-
ka 2009 r., 55/2009/DEF z dnia 28 paŸdziernika 2009 r., oraz 64/2009/DEF z dnia
2 listopada 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdro-
wia na 2009 rok uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z póŸn. zm.) o pokryciu straty netto albo przeznaczeniu zysku netto decyduje Rada
Funduszu, w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem pierwszeñstwa pokrycia strat z lat
ubieg³ych. Uchwa³a Rady Funduszu mo¿e byæ podjêta po uzyskaniu pozytywnej opinii
ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych oraz ministra w³aœciwego do
spraw zdrowia odnoœnie do sposobu podzia³u zysku netto lub pokrycia straty netto.

Jednoczeœnie maj¹c na wzglêdzie zapisy z art. 129 ust. 3 wy¿ej cytowanej ustawy
w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do 4 listopada 2009 r. w przypadku przyjêcia przez Radê
Funduszu uchwa³y przewiduj¹cej przeznaczenie zysku netto za dany rok obrotowy na
fundusz zapasowy Prezes Funduszu mo¿e dokonaæ zmiany planu finansowego na rok,
w którym dokonuje siê podzia³u zysku, przewiduj¹cej zwiêkszenie planowanych kosz-
tów œwiadczeñ opieki zdrowotnej o kwotê nie wiêksz¹ ni¿ wysokoœæ funduszu zapaso-
wego. Przedmiotowa uchwa³a Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r. zosta³a podjêta
w dniu 30 lipca 2009 r., a czêœæ œrodków zgromadzonych na funduszu zapasowym od-
powiadaj¹ca zyskowi netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r. zosta³a ujêta
w planie kosztów œwiadczeñ zdrowotnych oddzia³ów wojewódzkich NFZ poprzez zmia-
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nê planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 r. wprowadzon¹ za-
rz¹dzeniem Prezesa NFZ nr 37/2009/DEF z dnia 4 sierpnia 2009 r.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 124 ust. 9 ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych do zmiany planu fi-
nansowego wynikaj¹cej z art. 129 ust. 3 nie stosuje siê przepisów art. 118 ust. 3
ustawy, okreœlaj¹cych kryteria podzia³u œrodków pomiêdzy centralê i oddzia³y woje-
wódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej dla ubez-
pieczonych.

W zwi¹zku z powy¿szym maj¹c na uwadze koniecznoœæ dotrzymania bezpieczeñ-
stwa planu finansowego NFZ na 2009 r., przy braku perspektyw na dodatkowe œrodki
z ponadplanowych przychodów, podzia³u pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie NFZ czêœci
œrodków zgromadzonych na funduszu zapasowym w wysokoœci 516.882 tys. z³ doko-
nano uwzglêdniaj¹c potrzeby poszczególnych Oddzia³ów Wojewódzkich NFZ w po-
szczególnych rodzajach œwiadczeñ zdrowotnych, w tym w szczególnoœci finansowania
chemioterapii, programów terapeutycznych, œwiadczeñ onkologicznych oraz œwiad-
czeñ wysokospecjalistycznych.

Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e w przypadku Opolskiego Oddzia³u Wojewódzkie-
go NFZ dodatkowo przyznano œrodki w wysokoœci 9 562 tys. z³ na mocy zarz¹dzeniem
nr 49/2009/DEF Prezesa NFZ z dnia 19 paŸdziernika 2009 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz

260 43. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister po raz kolejny z apelem o wiêksz¹ troskê
o diabetyków, a w szczególnoœci o rozszerzenie dostêpu pacjentów do d³ugo-
dzia³aj¹cych analogów insulin. Diabetycy stanowi¹ bardzo du¿¹ czêœæ spo³e-
czeñstwa, czêsto s¹ to ludzie starsi, emeryci i renciœci, czêsto o niskich
dochodach. Obecnie w Polsce choruje oko³o dwóch i pó³ miliona osób i jest to,
niestety, liczba stale rosn¹ca.

W rankingu miêdzynarodowej organizacji Euro Consumer Diabetes In-
dex, oceniaj¹cej leczenie chorych na cukrzycê i opiekê nad nimi, na trzydzie-
œci krajów Europy Polska jest na dwudziestym pi¹tym miejscu. Nasz kraj
zosta³ najni¿ej oceniony za brak refundacji nowoczesnych œrodków leczenia
cukrzycy, jak analogi insulin i pompy insulinowe, za brak prawnego systemu
edukacji chorych na cukrzycê, za bardzo s³abo rozwiniêt¹ sieæ poradni zaj-
muj¹cych siê leczeniem stopy cukrzycowej. Cukrzyca jest chorob¹ z³o¿on¹,
leczenie wymaga wielu ró¿norodnych leków, czêsto bardzo drogich. Skutecz-
nie ul¿yæ w tej chorobie mog¹ insulinoterapie, w sk³ad których wchodz¹ d³u-
godzia³aj¹ce analogi insulin. W znacznym stopniu poprawiaj¹ one jakoœæ
¿ycia osób z cukrzyc¹ i chroni¹ przed powik³aniami. S¹, niestety, drogie i czê-
sto nie staæ pacjentów na ich zakup.

Zwracam siê do Pani Minister o zainteresowanie siê problemem i przy-
spieszenie prac w Ministerstwie Zdrowia maj¹cych na celu wprowadzenie na
listê leków refundowanych d³ugodzia³aj¹cych analogów insulin.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.03

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one podczas 43. posiedzenia Senatu RP w dniu

5 listopada 2009 r. przez Pana Senatora Waldemara Kraskê, przes³ane przy piœmie
z dnia 12 listopada 2009 roku (BPS/DSK-043-2111/09), w sprawie rozszerzenia do-
stêpu pacjentów do analogów insulin d³ugodzia³aj¹cych, uprzejmie proszê o przyjêcie
poni¿szych informacji.

Zagwarantowanie pacjentom chorym na cukrzycê prawa do œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej, w tym zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, jest realizowane
na podstawie regulacji okreœlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy. Finansowaniem ze
œrodków publicznych s¹ objête produkty lecznicze i wyroby medyczne okreœlone w dro-
dze rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia.

Minister Zdrowia podj¹³ decyzjê o niewpisaniu do wykazów leków refundowanych
analogów insulin d³ugodzia³aj¹cych. Podejmuj¹c powy¿sz¹ decyzjê, Minister Zdrowia
bra³ pod uwagê brak udokumentowanej ró¿nicy w efektywnoœci klinicznej miêdzy ana-
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logami insuliny a dotychczas refundowanymi (rekomendacja Rady Konsultacyjnej
AOTM nr 69/19/2008), o wiele wy¿sz¹ cenê dla pacjenta oraz doniesienia dotycz¹ce
bezpieczeñstwa leków.

Okolicznoœci¹ wymagaj¹c¹ podkreœlenia jest fakt, i¿ Minister Zdrowia musi podej-
mowaæ decyzje o objêciu refundacj¹ nowych leków ze szczególn¹ rozwag¹ dla zapew-
nienia stabilnoœci bud¿etu Narodowego Funduszu Zdrowia – p³atnika publicznego,
szczególnie w sytuacji, gdy wp³yw œrodków z tzw. sk³adki zdrowotnej maleje.

Sprawa objêcia refundacj¹ analogów insulin d³ugodzia³aj¹cych mo¿e byæ ponownie
rozpatrzona po przedstawieniu przez wnioskodawcê udokumentowanej ró¿nicy
w efektywnoœci klinicznej miêdzy analogami insulin d³ugodzia³aj¹cych, a dotychczas
refundowanymi.

Cukrzyca uznana zosta³a za jeden z priorytetowych celów dzia³añ w zakresie zdro-
wia publicznego. Minister Zdrowia realizuj¹c upowa¿nienie art. 31a ust. 2 ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, okreœli³
rozporz¹dzeniem z dnia 21 sierpnia 2009 roku priorytety zdrowotne, maj¹c na uwadze
stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwy¿szej wartoœci. Do
przedmiotowego rozporz¹dzenia zosta³o wpisane „przeciwdzia³anie wyst¹pieniu oty³o-
œci i cukrzycy”.

Pragnê podkreœliæ, ¿e Minister Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia podejmu-
j¹ wszelkie dzia³ania, których celem jest poprawa skutecznoœci leczenia pacjentów do-
tkniêtych cukrzyc¹ oraz zintensyfikowanie dzia³añ prewencyjnych maj¹cych na celu
zmniejszenie ryzyka zachorowalnoœci.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji, od 2003 r. istnieje lista psów ras niebezpiecznych. W³aœciciele takich
psów maj¹ obowi¹zek rejestrowania ich we w³aœciwej sobie jednostce tery-
torialnej.

Pomimo obowi¹zuj¹cych przepisów w³aœciciele psów ras agresywnych
bardzo rzadko zg³aszaj¹ ich posiadanie. Do tego dochodzi równie¿ problem
mieszañców ras niebezpiecznych, bo czêsto bywaj¹ one groŸniejsze od
psów rasowych. Ka¿dego miesi¹ca s³yszymy o nowych przypadkach pogry-
zieñ ludzi przez psy, przy czym zdecydowana wiêkszoœæ dotyczy psów ras
niebezpiecznych i ich mieszañców. Coraz czêœciej ofiarami ataków s¹ bez-
bronne dzieci.

Z tego powodu zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿nie mo¿li-
woœci podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu skuteczn¹ egzekucjê obowi¹zku re-
jestracji groŸnych ras przez ich w³aœcicieli.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 12 listopada 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2112/09), przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pana Krzysztofa Kwiatkowskie-
go z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie mo¿liwoœci podjêcia dzia³añ maj¹cych na ce-
lu skuteczn¹ egzekucjê obowi¹zku rejestracji groŸnych ras psów przez ich w³aœcicieli,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wyjaœniæ nale¿y, ¿e ministrowi w³aœciwemu do spraw administracji
publicznej przypisane zosta³o uszczegó³owienie, w formie aktów wykonawczych wyda-
nych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t
(t.j.: Dz. U. z 2003 roku, Nr 106, poz. 1002 z póŸn. zm.), kwestii zwi¹zanych z ustale-
niem wymogów zezwoleñ dotycz¹cych hodowli psów ras uznanych za agresywne, oraz
prowadzenie ich wykazu. Natomiast generalna kompetencja w zakresie spraw doty-
cz¹cych ochrony zwierz¹t pozostaje w zakresie w³aœciwoœci ministra w³aœciwego do
spraw rolnictwa [art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach ad-
ministracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku, Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z art. 34a ustawy o ochronie zwierz¹t].

Wykaz ras psów uznanych za agresywne zawiera, wydane na podstawie art. 10 ust. 3
ustawy o ochronie zwierz¹t, rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agre-
sywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). Stosownie do ustawy o ochronie zwierz¹t, Minister
SWiA ustala ww. wykaz po zasiêgniêciu opinii Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce, bio-
r¹c pod uwagê koniecznoœæ zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi i zwierz¹t.
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Powy¿szy wykaz obejmuje jedynie te rasy psów, które wed³ug informacji i wiedzy
Zwi¹zku Kynologicznego mog¹ stanowiæ szczególne zagro¿enie dla cz³owieka, tj. które
wykazuj¹ szczególne predyspozycje, a ich uwarunkowania psychiczne i fizyczne po-
zwalaj¹ s¹dziæ, i¿ potencjalnie mog¹ stanowiæ dla cz³owieka wiêksze zagro¿enie ni¿ psy
nieobjête wykazem. Warto jednak pamiêtaæ, i¿ ka¿dy pies utrzymywany w sposób nie-
nale¿yty, m.in.: g³odzony, bity czy te¿ szkolony do walk b¹dŸ szkolony na psa obronne-
go, mo¿e równie¿ wykazywaæ cechy agresywnoœci, chocia¿by rasa ta powszechnie
uchodzi³a za nieagresywn¹. Stopieñ agresywnoœci psa mo¿e byæ bowiem w du¿ej mie-
rze spowodowany niew³aœciwym traktowaniem zwierzêcia przez jego w³aœciciela.

Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t (t.j.: Dz. U. z 2003
roku, Nr 106, poz. 1002 z póŸn. zm.), w zakresie prowadzenia hodowli lub utrzymywa-
nia psa rasy uznawanej za agresywn¹, przewiduj¹ wymóg uzyskania zezwolenia orga-
nu gminy w³aœciwego ze wzglêdu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub
utrzymywania takiego psa (art. 10 ust. 1 ww. ustawy). Zezwolenie wydawane jest na
wniosek osoby zamierzaj¹cej prowadziæ tak¹ hodowlê lub utrzymywaæ psa rasy uzna-
wanej za agresywn¹, zaœ prowadzenie hodowli lub posiadanie psa rasy uznawanej za
agresywn¹ bez wymaganego zezwolenia zagro¿one jest sankcj¹ karn¹ okreœlon¹ w art.
37a ustawy o ochronie zwierz¹t. W przypadku ukarania za powy¿sze wykroczenie,
mo¿liwe jest orzeczenie przepadku zwierzêcia. Pamiêtaæ nale¿y, i¿ niezale¿nie od ze-
zwolenia wydawanego w trybie ustawy o ochronie zwierz¹t, osoba posiadaj¹ca psa rasy
uznanej za agresywn¹ – jak ka¿da osoba posiadaj¹ca zwierzê domowe – podlega posta-
nowieniom regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie, przyjêtego na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 z póŸn. zm.).

Podnieœæ jednak nale¿y, ¿e wymóg uzyskania zezwolenia organu gminy na utrzy-
mywanie psa rasy uznanej za agresywn¹ obejmuje wy³¹cznie te rasy psów, które wy-
mienia przedmiotowe rozporz¹dzenie.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e ewentualna zmiana rozporz¹dzenia mo¿e siê
odbyæ jedynie w granicach delegacji ustawowej, która dopuszcza umieszczenie w wy-
kazie wy³¹cznie psów rasowych. W Ministerstwie SWiA prowadzone s¹ analizy zasad-
noœci poszerzenia rozporz¹dzenia o kolejne rasy psów. Powy¿sza sytuacja jest tak¿e na
bie¿¹co monitorowana.

Odnosz¹c siê do propozycji poszerzenia katalogu o psy – mieszañce ras agresyw-
nych zauwa¿yæ nale¿y, ¿e kwestia powy¿sza jest bardzo z³o¿ona. Szczególne w¹tpli-
woœci budziæ mo¿e kwestia wyznaczenia kryteriów uznania psa – mieszañca za podle-
gaj¹cego obowi¹zkowej rejestracji. Problematyka powy¿sza nie le¿y jednak we
w³aœciwoœci Ministra SWiA, który nie pozostaje w³adny w sprawach ochrony zwierz¹t
i co siê z tym wi¹¿e, jego kompetencje nie obejmuj¹ nowelizacji ustawy o ochronie zwie-
rz¹t. W powy¿szej sprawie zasadnym wydaje siê wiêc, aby stanowisko zaj¹³ Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu

264 43. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Z informacji, które otrzyma³em w ostatnim czasie, wynika, ¿e po wprowa-
dzeniu rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie
wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, w wymie-
nionych podmiotach, a znajduj¹ siê one g³ównie na obszarach wiejskich, nie
mo¿na sprzedawaæ wielu popularnych leków. Niektóre z nich mo¿na sprzeda-
waæ tylko w wiêkszych dawkach, inne w postaci maœci, a nie tabletek. Dodat-
kowo w rozporz¹dzeniu ministerstwa znajduj¹ siê nazwy handlowe leków,
które wolno sprzedawaæ, co powoduje, ¿e lek o danej nazwie mo¿na kupiæ,
a inny lek o takim samym sk³adzie, ale czêsto tañszy, jest niedostêpny.

Sytuacja taka mo¿e spowodowaæ, ¿e ludzie z miejscowoœci, gdzie znajdu-
je siê tylko punkt apteczny, nie bêd¹ mogli kupiæ leków, których u¿ywaj¹ od
dawna, co mo¿e doprowadziæ do takiej sytuacji, ¿e czêœæ z nich w ogóle prze-
stanie za¿ywaæ potrzebne im medykamenty.

Z tego powodu zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o ponowne szcze-
gó³owe przeanalizowanie rozporz¹dzenia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.11.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia 12 listo-

pada 2009 r. nr BPS/DSK-043-2113/09, informujê, i¿ przede wszystkim z uwagi na
koniecznoœæ uwzglêdnienia dopuszczenia do obrotu nowych produktów leczniczych
obecnie rozpoczêto prace legislacyjne maj¹ce na celu aktualizacjê rozporz¹dzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 6 paŸdziernika 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych,
które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz
punktach aptecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1335) wed³ug stanu ich rejestracji na dzieñ
31 paŸdziernika 2009 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenia senatora Krzysztofa Majkowskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê Pana Ministra o przedstawienie mi przes³anek, jakimi kierowa³ siê
resort Skarbu Pañstwa w momencie wyboru sposobu prywatyzacji spó³ek
sektora elektroenergetycznego.

Proszê o wyjaœnienie, dlaczego Skarb Pañstwa proponuje pozostawienie
sobie pakietu kontrolnego w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), a jeœli cho-
dzi o takie koncerny energetyczne, jak: Enea, Energa, Tauron, to planowana
jest ich sprzeda¿ poprzez gie³dê b¹dŸ inwestorowi bran¿owemu.

Czym wed³ug Pana Ministra ró¿ni¹ siê mieszkañcy naszego kraju obs³u-
giwani przez PGE od tych mieszkañców, którym energie elektryczna i cieplna
bêd¹ dostarczane z podmiotów, które zostan¹ ca³kowicie sprywatyzowane?

Proszê o precyzyjn¹ informacjê na temat wydatków inwestycyjnych ponie-
sionych przez firmy zagraniczne, które sta³y siê w³aœcicielami przedsiêbiorstw
odkupionych od Skarbu Pañstwa w latach 1996–2008.

W szczególnoœci proszê o wskazanie pakietów inwestycyjnych, które zo-
bowi¹zali siê zrealizowaæ kupuj¹cy w takich firmach, jak: Elektrownia „Po³a-
niec”, Elektrownia „Rybnik”, Elektrociep³ownia „£êg” w Krakowie, EC „Poznañ”,
EC „Bia³ystok”, Elektrociep³ownie Warszawskie, EC „Gdañsk”.

Proszê tak¿e o wykaz znacz¹cych inwestycji wykonanych przez nowego
w³aœciciela w zakresie efektywnoœci wytwarzania energii elektrycznej i ciepl-
nej, jak równie¿ informacje dotycz¹ce dotrzymywania przez wspomniane fir-
my norm i zaleceñ wynikaj¹cych z prawa ochrony œrodowiska oraz z traktatu
akcesyjnego.

Informacje te s¹ niezbêdne do zajêcia przez parlamentarzystów polskich
stanowiska w sprawie prywatyzacji sektora elektroenergetycznego.

Krzysztof Majkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z oœwiadczeniami Pana Senatora Krzysztofa Majkowskiego z dnia 5 lis-
topada 2009 r. (wyst¹pienie Wicemarsza³ka Senatu RP z dnia 12 listopada 2009 r.
znak BPS/DSK-043-2114/09) w sprawie prywatyzacji sektora elektroenergetycznego
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Polityka prywatyzacyjna Ministra Skarbu Pañstwa w sektorze elektroenergetycz-
nym realizowana jest w oparciu o Program dla elektroenergetyki, przyjêty przez Radê
Ministrów w dniu 28 marca 2006 r., Plan prywatyzacji na lata 2008–2011, przyjêty
przez Radê Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. oraz jego aktualizacjê – Kluczowe
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spó³ki do prywatyzacji w latach 2009–2010, przyjêt¹ przez Radê Ministrów w sierpniu
2009 r.

Nale¿y ponadto wskazaæ, ¿e jednym z za³o¿eñ przyjêtej przez Radê Ministrów
w dniu 10 listopada 2009 r. Polityki energetycznej Polski do 2030 r. jest utrzymanie
przez Skarb Pañstwa wiêkszoœciowego pakietu akcji w PGE Polska Grupa Energetycz-
na SA oraz kontrolnego, na poziomie pozwalaj¹cym zachowaæ w³adztwo korporacyjne
Skarbu Pañstwa, pakietu akcji w Tauron Polska Energia SA.

Oznacza to, i¿ prywatyzacja wymienionych Spó³ek pozwoli na zachowanie w rêkach
pañstwa strategicznych zasobów energetycznych poprzez utrzymanie kontroli nad
dwiema najwiêkszymi energetycznymi grupami kapita³owymi. PGE Polska Grupa
Energetyczna SA oraz Tauron Polska Energia SA wytwarzaj¹ ³¹cznie oko³o 60% krajo-
wego wolumenu energii elektrycznej.

Podkreœlenia wymaga fakt ujêcia PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz Tauron
Polska Energia SA w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 30 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie listy spó³ek o istotnym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñ-
stwa publicznego (Dz. U. Nr 192, poz. 1184).

W przypadku ENEA SA akcje nowej emisji spó³ki Enea SA zosta³y wprowadzone do
obrotu publicznego na GPW SA w Warszawie w dniu 17 listopada 2008 r. Podjêty
w 2009 r. II etap procesu prywatyzacji Spó³ki, tj. zbycie 67,05% akcji, na rzecz inwesto-
ra bran¿owego, Minister Skarbu Pañstwa zamierza kontynuowaæ w 2010 r.

Minister Skarbu Pañstwa zamierza zbyæ 85% akcji Energa SA poprzez sprzeda¿
inwestorowi bran¿owemu. Prywatyzacja Spó³ki powinna nast¹piæ w 2010 r. w trybie
negocjacji podjêtych na podstawie publicznego zaproszenia zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Prywatyzacja sfinalizowana pozyskaniem silnego inwestora bran¿owego wi¹¿e siê
z wymiernymi korzyœciami. Ich efekty odczuje nie tylko bran¿a elektroenergetyczna,
ale równie¿ odbiorcy indywidualni, którym zapewnione zostanie bezpieczeñstwo nie-
przerwanych i niezak³óconych dostaw. Wejœcie inwestora strategicznego powinno spo-
wodowaæ z kolei istotne zwiêkszenie zdolnoœci kredytowej podmiotów, które
niepoddane procesom prywatyzacyjnym nie by³yby w stanie podejmowaæ inwestycji na
wiêksz¹ skalê. Jedynie w przypadku wzmocnienia si³y ekonomicznej polskiego sektora
elektroenergetycznego mo¿liwa bêdzie jego modernizacja i unowoczeœnienie.

Z powodów wskazanych powy¿ej nieuzasadnione jest utrzymywanie istniej¹cego
stanu rzeczy w sytuacji braku inwestycji starzej¹cego siê i zaniedbanego technologicz-
nie sektora elektroenergetycznego. Konieczne jest wywo³anie zmian, zmierzaj¹cych do
zagwarantowania pewnoœci i niezawodnoœci dostaw energii odbiorcom koñcowym.
Przy podejmowaniu decyzji o prywatyzacji którejkolwiek ze skonsolidowanych grup
energetycznych Minister Skarbu Pañstwa bêdzie bra³ pod uwagê w szczególnoœci ko-
rzyœci, jakie mo¿e przynieœæ sprzeda¿ przedsiêbiorstwa okreœlonemu inwestorowi.

Celem prywatyzacji realizowanej przez Ministra Skarbu Pañstwa jest wywo³anie
zmian w starzej¹cym siê i zaniedbanym technologicznie sektorze energetycznym po-
przez wzmocnienie si³y ekonomicznej poszczególnych podmiotów (w tym ich zdolnoœci
kredytowej), zró¿nicowanie struktur w³asnoœciowych sektora, zwiêkszenie efektywno-
œci, stymulowanie konkurencji w sektorze, restrukturyzacjê bran¿y, zapewnienie
wp³ywów do bud¿etu pañstwa oraz w konsekwencji zapewnienie bezpieczeñstwa nie-
przerwanych i niezak³óconych dostaw energii.

W zwi¹zku z przygotowaniem procesów prywatyzacyjnych przedsiêbiorstw sektora
elektroenergetycznego Minister Skarbu Pañstwa oczekuje, by w d³ugofalowych polity-
kach inwestycyjnych potencjalni nabywcy uwzglêdniali w szczególnoœci:

– plany b¹dŸ strategie rozwoju dotycz¹ce polskiego sektora elektroenergetycznego,
w szczególnoœci w zakresie budowy nowych mocy wytwórczych, rozbudowy i mo-
dernizacji sieci dystrybucyjnych,

– kwestie stosowania innowacji i rozwi¹zañ proekologicznych w aspekcie inwestycji.
Odnoœnie do realizacji zobowi¹zañ inwestycyjnych okreœlonych w umowach sprze-

da¿y udzia³ów lub akcji Skarbu Pañstwa w poszczególnych spó³kach przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.
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1) Elektrownia im. Tadeusza Koœciuszki SA w Po³añcu.
Umowa Sprzeda¿y Akcji Elektrowni im. Tadeusza Koœciuszki SA w Po³añcu zawar-

ta w dniu 06.04.2000 r.
Zgodnie z postanowieniami powy¿szej Umowy, Kupuj¹cy zobowi¹za³ siê wobec

Sprzedaj¹cego, nie póŸniej ni¿ w terminie do dnia 06.04.2007 r. spowodowaæ i zapew-
niæ wykonanie w Elektrowni prac modernizacyjnych i budowlanych (zgodnie z za³¹cz-
nikiem do Umowy). Wartoœæ tych prac mia³a wynieœæ nie mniej ni¿ 46.000.000,00 EURO.
Zobowi¹zanie zosta³o wykonane. Wed³ug dostarczonego sprawozdania, wartoœæ wyko-
nanych inwestycji wynios³a 53.509.884,28 EURO.

Ponadto Kupuj¹cy zobowi¹za³ siê spowodowaæ (na warunkach ustalonych w umo-
wie prywatyzacyjnej), ¿e w terminie do dnia 06.04.2013 r. zostan¹ dokonane w Spó³ce
inwestycje na kwotê nie mniejsz¹ ni¿ równowartoœæ w z³otych kwoty 339.000.000,00
EURO. Inwestycje maj¹ na celu: odtworzenie, modernizacjê oraz poprawê sprawnoœci
i wzrost zainstalowanej mocy elektrycznej w Spó³ce lub w zawi¹zanych po dniu zawar-
cia Umowy w celu realizacji tych inwestycji z siedzib¹ na terenie Polski, jej spó³kach za-
le¿nych (Spó³kach Inwestycyjnych), zgodnie z Programem Rozwoju (stanowi¹cym
za³¹cznik do Umowy) lub sfinansowanie Inwestycji Rozwojowych okreœlonych w Pro-
gramie Rozwoju Spó³ki, który bêdzie realizowany i finansowany zgodnie z zapisami
Umowy. Zobowi¹zanie jest realizowane. Sprawozdanie z realizacji wskazanej inwesty-
cji zostanie dostarczone nie póŸniej, ni¿ w terminie 120 dni po up³ywie 13 lat od daty
zawarcia Umowy. Dotychczas nie stwierdzono nieprawid³owoœci w sposobie realizacji
zobowi¹zania.

2) Elektrownia „Rybnik” SA.
Umowa Sprzeda¿y Akcji Elektrowni „Rybnik” SA zawarta w dniu 28.03.2001 r.
Zgodnie z postanowieniami powy¿szej Umowy Kupuj¹cy zobowi¹zali siê, ¿e w ter-

minie od dnia 11.04.2001 r. do dnia 31.12.2010 r. spowoduj¹ i zapewni¹ nabycie przez
Spó³kê sk³adników rzeczowego maj¹tku trwa³ego, które bêd¹ zaliczane jako œrodki
trwa³e lub inwestycje rozpoczête dla celów bilansu zgodnie z ustaw¹ o rachunkowoœci,
na ³¹czn¹ kwotê nie ni¿sz¹ ni¿ równowartoœæ w z³otych kwoty 84.290.634,1 1 USD,
w tym:

Okresy realizacji Wymagana kwota nak³adów (w USD) Informacja dodatkowa

11.04.2001 r.–31.12.2003 r. 26.009.681,38 Wykonany

11.04.2001 r.–31.12.2005 r. 56.113.479,28 Wykonany

Sposób realizacji zobowi¹zania zostanie potwierdzony w Trzecim Sprawozdaniu
z Realizacji Inwestycji w rzeczowy maj¹tek trwa³y, które zostanie przekazane do dnia
31.08.2011 r.

Ponadto Kupuj¹cy zobowi¹zali siê, ¿e w terminie od dnia 11.04.2001 r. do dnia
11.04.2011 r., Spó³ka dokona inwestycji w sk³adniki finansowego maj¹tku trwa³ego na
³¹czn¹ kwotê nie ni¿sz¹ ni¿ równowartoœæ w z³otych kwoty 80.000.000,00 EURO. Zo-
bowi¹zanie jest realizowane.

3) Elektrociep³ownia „Kraków” SA.
Umowa Sprzeda¿y Akcji Spó³ki Elektrociep³ownia „Kraków” SA z siedzib¹ w Krako-

wie z dnia 07.10.1997 r.
Inwestor zobowi¹za³ siê do wykonania przez Spó³kê Elektrociep³ownia Kraków SA

programu inwestycyjnego w terminie 5 lat od dnia podpisania Umowy (tj. do dnia
07.10.2002 r.) w wysokoœci równowartoœci w z³otych 27.000.000 USD. Zobowi¹zanie
zosta³o wykonane. Kwota zrealizowanych nak³adów inwestycyjnych wynios³a
31.867.909 USD.

4) Zespó³ Elektrowni Poznañskich SA.
Umowa Sprzeda¿y Akcji Zespo³u Elektrowni Poznañskich SA zawarta w dniu

01.03.2004 r.
Zgodnie z postanowieniami powy¿szej Umowy Kupuj¹cy zobowi¹za³ siê spowodo-

waæ i zapewniæ w terminie do dnia 31.12.2010 r. nabycie przez Spó³kê rzeczowych ak-
tywów trwa³ych, d³ugoterminowych aktywów finansowych oraz wartoœci niematerial-

268 43. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.



nych i prawnych na ³¹czn¹ kwotê nie mniejsz¹ ni¿ 150.000.000,00 z³, przy czym naby-
cie przez Spó³kê rzeczowych aktywów trwa³ych nast¹pi na kwotê nie ni¿sz¹ ni¿
75.000.000,00 z³ oraz 3.000.000,00 z³ przeznaczone zostanie na rekultywacje sk³ado-
wiska popio³ów na terenie EC Garbary w ci¹gu 7 lat od prywatyzacji Spó³ki. Zobo-
wi¹zanie jest realizowane.

Ponadto Kupuj¹cy zobowi¹za³ sie udostêpniæ Spó³ce w przypadku, gdy bêdzie to
uzasadnione z ekonomicznego i handlowego punktu widzenia na warunkach nie gor-
szych ni¿ w stosunkach pomiêdzy którymkolwiek z Kupuj¹cych a Podmiotami Stowa-
rzyszonymi z którymkolwiek z Kupuj¹cych w okresie nie krótszym ni¿ do dnia
zakoñczenia realizacji Gwarantowanych Inwestycji, rozwi¹zania techniczne, w szcze-
gólnoœci licencje, technologie, know-how oraz dane marketingowe, metodologie w za-
kresie rozwoju zasobów ludzkich, systemy informatyczne, metodologie w zakresie
zagadnieñ finansowych, konieczne dla zrealizowania Gwarantowanych Inwestycji. Zo-
bowi¹zanie jest realizowane.

5) Elektrociep³ownia Bia³ystok SA.
Umowa Sprzeda¿y Akcji Elektrociep³owni Bia³ystok SA z siedzib¹ w Bia³ymstoku,

zawarta w dniu 15.02.2001 r.
Zgodnie z postanowieniami wskazanej Umowy, zmienionej Aneksem z dnia

15.02.2006 r., Kupuj¹cy zobowi¹za³ siê w ci¹gu 66 miesiêcy od daty zawarcia Umowy
(tj. do dnia 15.08.2006 r.) zainwestowaæ lub spowodowaæ zainwestowanie przez Spó³kê
w maj¹tek trwa³y Spó³ki co najmniej kwotê stanowi¹c¹ równowartoœæ w z³otych 55 mln
EURO („Gwarantowane Inwestycje”). W przypadku gdyby Gwarantowane Inwestycje
nie zosta³y zrealizowane w ca³oœci w terminie 60 miesiêcy od daty zawarcia Umowy (do
dnia 15.02.2006 r.), wówczas wartoœæ pozosta³ych Gwarantowanych Inwestycji ulegaæ
mia³a powiêkszeniu o skumulowany wskaŸnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych
w okresie od dnia 16.02.2006 r. do dnia ich wykonania w ca³oœci. Ze wskazanej kwoty
55 mln EURO, co najmniej równowartoœæ w z³otych 42 mln EURO stanowiæ mia³y in-
westycje w rzeczowy maj¹tek trwa³y Spó³ki, zaœ pozosta³a kwota mog³a dotyczyæ inwe-
stycji w rzeczowy maj¹tek trwa³y Spó³ki lub w zakup akcji b¹dŸ udzia³ów podmiotów
maj¹cych siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których podstawowy
przedmiot dzia³alnoœci polega na wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, prze-
sy³aniu lub dystrybucji energii lub paliw, z wy³¹czeniem paliw silnikowych, albo obro-
tu nimi. Zobowi¹zanie nie zosta³o wykonane.

W dniu 14.05.2009 r. dokonano wp³aty kwoty zas¹dzonej wyrokiem S¹du Arbitra¿o-
wego przy KIG w Warszawie z dnia 07.01.2009 r. w ³¹cznej wysokoœci 141.275.733,41 z³,
w tym z tytu³u: nale¿noœci g³ównej 111.775.417,33 z³ i odsetek ustawowych
29.500.316,08 z³.

6) Elektrociep³ownie Wybrze¿e SA.
Umowa Sprzeda¿y Akcji Zespo³u Elektrociep³owni Wybrze¿e SA zawarta w dniu

21.06.2000 r.
Zgodnie z postanowieniami powy¿szej Umowy Kupuj¹cy zobowi¹zali siê dokonaæ

inwestycji (Inwestycji Wewnêtrznych oraz Inwestycji Zewnêtrznych), wed³ug harmono-
gramu oraz na warunkach okreœlonych w Umowie, tj.:

Inwestycje Wewnêtrzne

Okresy realizacji Wymagana kwota nak³adów (w EURO) Informacja o stanie realizacji

26.02.2001 r.–25.02.2004 r. 28.375.000,00 niewykonane w terminie

26.02.2001 r.–25.02.2006 r. 51.075.000,00 niewykonane w terminie

26.02.2001 r.–25.02.2011 r. 114.925.600,00 w trakcie realizacji

Inwestycje Zewnêtrzne

Okresy realizacji Wymagana kwota nak³adów (w EURO) Informacja o stanie realizacji

26.02.2001 r.–25.02.2004 r. 20.000.000,00 niewykonane w terminie

26.02.2001 r.–25.02.2006 r. 35.000.000,00 wykonane
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26.02.2001 r.–25.02.2008 r. 48.812.000,00 wykonane

Zobowi¹zania inwestycyjne nie we wszystkich okresach realizowane by³y termino-
wo. Jednak¿e umowa prywatyzacyjna dopuszcza³a 12 miesiêczny termin zw³oki w rea-
lizacji inwestycji. Uwzglêdniaj¹c dopuszczalny termin opóŸnienia, Inwestorzy zrealizo-
wali nak³ady inwestycyjne w kwotach przewidzianych harmonogramem. W zwi¹zku
z powy¿szym, Delegatura MSP w Gdañsku uzna³a, ¿e nie ma podstaw do naliczenia ka-
ry umownej. Ostatni okres inwestycyjny koñczy siê z dniem 25.02.2011 r.

7) Elektrociep³ownie Warszawskie SA.
Umowa Sprzeda¿y Akcji Elektrociep³owni Warszawskich SA zawarta w dniu

27.01.2000 r.
Zgodnie z postanowieniami powy¿szej Umowy Kupuj¹cy zobowi¹za³ siê spowodo-

waæ, ¿e w terminie do dnia 27.01.2010 r. zostan¹ dokonane w Spó³ce inwestycje w wy-
sokoœci co najmniej równowartoœci w z³otych kwoty 340.000.000,00 USD, zgodnie
z programem rozwoju Spó³ki (za³¹cznik do Umowy). Zobowi¹zanie jest realizowane.

Ponadto Kupuj¹cy zobowi¹za³ siê do³o¿yæ wszelkich starañ, aby dokonaæ w termi-
nie do dnia 27.01.2010 r., dalszych inwestycji w Spó³ce w wysokoœci co najmniej rów-
nowartoœci w z³otych kwoty 260.000.000,00 USD, chyba ¿e bêdzie to niezgodne
z polityk¹ inwestycyjn¹ Spó³ki i nieuzasadnione warunkami rynkowymi. Zobowi¹zanie
jest realizowane.

Kupuj¹cy zobowi¹za³ siê równie¿ spowodowaæ, ¿e w terminie do dnia 27.01.2005 r.,
zostan¹ dokonane w Spó³ce inwestycje w maj¹tek trwa³y, dla celów bilansu zgodnie
z przepisami prawa polskiego, na ³¹czn¹ kwotê nie mniejsz¹ ni¿ kwota Gwarantowane-
go Podwy¿szenia Kapita³u (tj. równowartoœæ w z³otych polskich kwoty 80.000.000,00
USD). Zobowi¹zanie zosta³o wykonane.

Odnosz¹c siê do zagadnieñ inwestycji w obszarze efektywnoœci energetycznej oraz
dotrzymywania przez kupuj¹cych norm œrodowiskowych wynikaj¹cych z prawa pol-
skiego i wspólnotowego uprzejmie informujê, ¿e Minister Skarbu Pañstwa z racji, i¿ nie
jest ju¿ w³aœcicielem sprywatyzowanych spó³ek, nie dysponuje danymi w powy¿szym
zakresie. W³aœciwe informacje w wymienionych kwestiach powinny znajdowaæ siê
w posiadaniu Ministra Œrodowiska lub ewentualnie jednostek organizacyjnych podleg-
³ych temu Ministrowi.

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z likwidacj¹ kierunków na uczelniach prywatnych maj¹cych

siedzibê lub filie na terenie Œl¹ska, a tak¿e na terenie ca³ej Polski, uprzejmie
proszê Pani¹ Minister o zapoznanie siê z przedstawionym przeze mnie pro-
blemem.

Na pocz¹tku wrzeœnia tego roku rozpoczê³a siê niespodziewana likwida-
cja kierunków na jednej z uczelni prywatnych, która nie dosta³a akredytacji
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego na ich prowadzenie. Zaczêto rów-
nie¿ likwidowaæ kierunki, które zdaniem uczelni po dwóch, trzech latach sta³y
siê nierentowne.

Nie chodzi mi w tej sytuacji o zasadnoœæ decyzji ministerstwa w sprawie
akredytacji, ale o dzia³ania uczelni w stosunku do studentów. Z informacji
przez nich przekazanych wynika, ¿e uczelnia udziela im „zdawkowej” pomo-
cy. Dochodzi równie¿ do pewnej formy szanta¿u. Na studentach wymusza siê
podpisanie dokumentów potwierdzaj¹cych dobrowoln¹ rezygnacjê ze stu-
diów w zamian za wydanie indeksu i dokumentów niezbêdnych do przenie-
sienia siê na inn¹ uczelniê. Z relacji studentów wynika, ¿e zmusza siê ich
tak¿e, w wypadku gdy uczelnia sama rezygnuje z prowadzenia kierunku, do
zap³acenia za ca³y semestr, w którym ju¿ nie bêd¹ pobierali nauki.

M³odzi ludzie i tak ju¿ nara¿eni zostali na znaczne dodatkowe wydatki
zwi¹zane z koniecznoœci¹ przeniesienia siê na inne uczelnie. Ich by³a szko³a
nie chce wzi¹æ ¿adnej odpowiedzialnoœci za poniesione przez nich koszty.
W efekcie dochodzi do sytuacji, w której to studenci ponosz¹ wiêkszoœæ kon-
sekwencji wynikaj¹cych z faktu, ¿e uczelnia nie ma odpowiedniej kadry dy-
daktycznej potrzebnej do nadawania wy¿szych tytu³ów (do zapewnienia
mo¿liwoœci uzyskania tych tytu³ów zobligowa³a siê, zawieraj¹c ze studenta-
mi umowê).

Dlatego chcia³bym zapytaæ, czy istniej¹ jakiekolwiek przepisy prawne,
które chroni³yby studenta w takich sytuacjach? Czy mo¿liwe jest na³o¿enie
kar pieniê¿nych na nieuczciwe uczelnie, czy te¿ studentom pozostaje jedynie
dochodzenie swych praw na drodze s¹dowej? Jak wobec opisanego przeze
mnie swoistego szanta¿u maj¹ siê zachowaæ studenci?

Dziêkujê Pani Minister za przyjrzenie siê sprawie.

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatorskie Pana Antoniego Motyczki Senatora

Rzeczypospolitej Polskiej przekazane pismem z dnia 12 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-
-043-2115/09, pragnê podziêkowaæ za zainteresowanie kwestiami dotycz¹cymi szkol-
nictwa wy¿szego. W kwestii traktowania studentów przez uczelnie niepubliczne, w tym
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
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Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego dysponuje w¹skim zakresem œrodków nad-
zoru w stosunku do uczelni i zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.) mo¿e podejmowaæ decyzje dotycz¹ce
uczelni tylko w przypadkach przewidzianych w ustawach, maj¹c na uwadze, i¿ na pod-
stawie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach
swojego dzia³ania na zasadach okreœlonych w ustawie. Podkreœlam, i¿ ustawodawca
nie naruszaj¹c istoty autonomii szkó³ wy¿szych zagwarantowanej art. 70 ust. 5 Kon-
stytucji RP, ma swobodê ustalania jej granic. Zasadê tê rozwija art. 4 ust. 1, 2 i 5 ww.
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, nadaj¹cy uczelniom wolnoœæ podejmowania
dzia³añ w sferze nauki i dydaktyki oraz ograniczaj¹cy mo¿noœæ ingerencji w³adzy w te
dzia³ania do przypadków przewidzianych w ustawach.

W zwi¹zku z powy¿szym, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym, minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego sprawuje
nadzór nad zgodnoœci¹ dzia³añ uczelni z przepisami prawa i statutem oraz z treœci¹
udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a tak¿e nad prawid³owo-
œci¹ wydatkowania œrodków publicznych. Minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿-
szego mo¿e równie¿ ¿¹daæ informacji i wyjaœnieñ od organów uczelni oraz za³o¿yciela
uczelni niepublicznej, a tak¿e dokonywaæ kontroli dzia³alnoœci uczelni w wy¿ej wska-
zanym zakresie, na podstawie art. 34 ww. ustawy. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 1
tej¿e ustawy, je¿eli uczelnia lub za³o¿yciel uczelni niepublicznej prowadz¹ dzia³alnoœæ
niezgodn¹ z przepisami prawa, statutem lub pozwoleniem na utworzenie uczelni nie-
publicznej, minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego wzywa organy uczelni
lub za³o¿yciela uczelni niepublicznej do zaprzestania tej dzia³alnoœci i usuniêcia jej
skutków, wyznaczaj¹c w tym celu odpowiedni termin. Ponadto na podstawie art. 37
ust. 2 ww. ustawy, je¿eli uczelnia lub za³o¿yciel uczelni niepublicznej w ra¿¹cy sposób
naruszaj¹ przepisy ustawy, statut lub pozwolenie na utworzenie uczelni, minister w³a-
œciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego wszczyna postêpowanie w sprawie likwidacji
uczelni publicznej albo cofa pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej oraz na-
kazuje jej likwidacjê przez za³o¿yciela. Natomiast jakoœæ kszta³cenia oceniana jest
przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹. W przypadku negatywnej oceny kszta³cenia
dokonanej przez Komisjê, na podstawie art. 11 ust. 6 ww. ustawy, minister w³aœciwy
do spraw szkolnictwa wy¿szego, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci rodzaj i zakres stwier-
dzonych naruszeñ, w drodze decyzji cofa albo zawiesza uprawnienia do prowadzenia
studiów na danym kierunku i okreœlonym poziomie kszta³cenia. Minister jest równie¿,
jako organ administracji rz¹dowej, wyposa¿ony w œrodki wyegzekwowania wydanych
przez siebie decyzji, m.in. grzywny w celu przymuszenia. Jej stosowanie jest uzale¿nio-
ne od konkretnego stanu faktycznego i okolicznoœci sprawy.

Wyjaœniam, i¿ cofniêcie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego uprawnieñ
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi do prowadzenia studiów na kierun-
ku „informatyka” i „zarz¹dzanie” by³o konsekwencj¹ negatywnych ocen jakoœci kszta³-
cenia dokonanych przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹, wskazuj¹cych na szeroki
zakres i rodzaj naruszeñ. Natomiast jednym z elementów ww. oceny by³o prowadzenie
kszta³cenia poza siedzib¹ z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym. Kwestia ta jest przedmiotem postêpowania w sprawie cofniêcia pozwolenia na
utworzenie ww. uczelni oraz nakazu jej likwidacji.

Informujê tak¿e, i¿ z uwagi na nap³ywaj¹ce i nasilaj¹ce siê sygna³y dotycz¹ce nie-
zgodnego z prawem traktowania studentów po cofniêciu przez Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego odpowiednim wydzia³om Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w £odzi uprawnieñ do prowadzenia studiów na kierunku „informatyka” oraz „za-
rz¹dzanie”, sposób wdra¿ania przez Uczelniê decyzji bêd¹cych wynikiem ww. postêpo-
wañ, bêdzie brany pod uwagê przy podejmowaniu decyzji w ww. podstawowym
postêpowaniu dotycz¹cym dalszego funkcjonowania Uczelni. Minister ma równie¿
mo¿liwoœæ wydania, wskazanej wy¿ej, decyzji nakazuj¹cej zaprzestania dzia³alnoœci
niezgodnej z przepisami prawa, statutem lub pozwoleniem na utworzenie uczelni nie-
publicznej i usuniêcia jej skutków, musi jednak¿e dysponowaæ w tym zakresie odpo-
wiednimi dowodami. Z przekazywanych telefonicznie i pisemnie informacji na temat
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niezgodnego z prawem traktowania studentów wynika, i¿ polega ono na niewydawaniu
dokumentów bêd¹cych w³asnoœci¹ studenta (œwiadectwo maturalne, indeks), trudno-
œci przy woli rozwi¹zania przez studenta umowy cywilnoprawnej zawartej z Uczelni¹
(przyjmowanie tylko podania o rezygnacjê przygotowanego przez Uczelniê dla studen-
tów, wymuszaj¹cego wniosek o skreœlenie z listy studentów, co oznacza pozbawienie
ich statusu studenta i przerzucenie odpowiedzialnoœci finansowej za niewykonanie
umowy) oraz stosowaniu w umowach cywilnoprawnych zwieranych przez uczelniê ze
studentami niedozwolonych klauzul. W zwi¹zku z powy¿szym, w wyniku przeprowa-
dzonej przez Ministerstwo kontroli w dniach 6–7, 22 kwietnia oraz 14, 20 i 21 czerwca
2009 r., ww. uczelnia zosta³a zobowi¹zana do realizacji zaleceñ, m.in. poddania ocenie
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umów o odp³atnoœci za studia, do dnia
20 listopada 2009 r. Przewidziana jest w zawi¹zku z tym kontrola w zakresie realizacji
zaleceñ pokontrolnych. Ministerstwo ze swojej strony zwróci³o siê równie¿ do Prezesa
ww. Urzêdu z proœb¹ o zainteresowanie siê spraw¹ niezgodnego z prawem traktowania
studentów pismem z dnia 29 paŸdziernika 2009 r. oraz do Rektora Uczelni z wezwa-
niem do z³o¿enia stosownych wyjaœnieñ pismem z dnia 29 paŸdziernika 2009 r.

Rektor Uczelni w piœmie z dnia 10 listopada 2009 r. zapewni³, i¿ „wszyscy (...) stu-
denci traktowani s¹ zgodnie z prawem i nale¿nym im szacunkiem i zrozumieniem”. Na-
tomiast Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformowa³ w piœmie
z dnia 30 listopada 2009 r., i¿ niewydawanie przez uczelniê studentowi dokumentów,
bêd¹cych jego w³asnoœci¹, czy te¿ zmuszanie studentów do rezygnacji ze studiów nie
mo¿na zaliczyæ do spraw, które le¿¹ w gestii Prezesa Urzêdu. Jednak¿e w interesie pub-
licznym, zgodnie z ww. pismem, le¿y zbadanie stosowanych przez ww. uczelniê wzor-
ców umów zawieranych ze studentami. W wyniku przeprowadzonych przez Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów postêpowañ, w dniu 3 kwietnia 2006 r. do Reje-
stru postanowieñ wzorców umów uznanych za niedozwolone, prowadzonego przez Pre-
zesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisano stosowane przez Wy¿sz¹
Szko³ê Humanistyczno-Ekonomiczn¹ w £odzi postanowienia wzorców umów o treœci:
„W przypadku wp³aty po terminie Student zobowi¹zany jest do zap³aty odsetek umow-
nych w wysokoœci 10% czesnego, ale nie wiêcej ni¿ 20 z³ za ka¿dy miesi¹c opóŸnienia
(niezale¿nie od wysokoœci czesnego)” – pozycja w Rejestrze nr 645, „W przypadku uchy-
bienia terminowi p³atnoœci, Student zobowi¹zany jest do zap³aty odsetek umownych
w wysokoœci 5% czesnego, ale nie wiêcej ni¿ 10 z³ za ka¿dy miesi¹c opóŸnienia” – pozy-
cja w rejestrze 646, „Z zastrze¿eniem § 4 pkt 2 i 3 Student ma prawo do rozwi¹zania
umowy z koñcem danego semestru tj. z dniem 28 lutego w semestrze zimowym
i z dniem 30 wrzeœnia w semestrze letnim (...)” – pozycja w Rejestrze 647. Wpisów doko-
nano na podstawie wyroku S¹du Okrêgowego w Warszawie z dnia 28 wrzeœnia 2005 r.
Z uwagi na liczne skargi i zawiadomienia zg³aszane przez konsumentów Delegatura
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w £odzi przeprowadzi³a w 2009 r. kolej-
n¹ kontrolê wzorców umów stosowanych przez Akademiê Humanistyczno-Ekonomicz-
n¹ w £odzi. Postêpowanie to zosta³o zamkniête w dniu 29 lipca 2009 r. Zebrany w toku
postêpowania materia³ dowodowy sta³ siê podstaw¹ wszczêcia postêpowania przed-
s¹dowego, w którym postawiono 10 zarzutów postanowieniom wzorców umów i regu-
laminów dotycz¹cych rozwi¹zania umowy przez studenta oraz toku studiów. Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wytoczy³ przed S¹dem Okrêgowym
w Warszawie powództwo o uznanie wskazanych wy¿ej postanowieñ za niedozwolone.
W zwi¹zku z powy¿szym aktualnie tylko wskazane wy¿ej trzy postanowienia wzorców
umów s¹ niedozwolone. Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca
uwagê, i¿ kontrola wzorców umów obejmuje jedynie kontrolê treœci postanowieñ umo-
wy, ale ju¿ nie wykonywanie umowy. Uznanie przez s¹d okreœlonych postanowieñ
umownych za niedozwolone i wpisanie ich do rejestru prowadzonego przez Prezesa
Urzêdu, powoduje, ¿e nie mog¹ byæ one stosowane przez wszystkich przedsiêbiorców.
Na podmiot, który naruszy zakaz stosowania niedozwolonych klauzul umownych
mo¿e byæ w drodze decyzji administracyjnej na³o¿ona kara pieniê¿na w wysokoœci do
10% przychodu osi¹gniêtego w roku rozliczeniowym poprzedzaj¹cym rok na³o¿enia
kary.
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Zwracam równie¿ uwagê, i¿ szczególny problem sprawiaj¹, co wynika z dociera-
j¹cych do Ministerstwa informacji od studentów, umowy cywilnoprawne nie z ww.
uczelni¹, ale z Instytutem Postêpowania Twórczego sp. z o.o., wspó³pracuj¹cym
z uczelni¹ i prowadz¹cym kursy. Wyjaœniam, i¿ Minister nadzoruje jedynie uczelnie
i nie dysponuje œrodkami nadzoru w stosunku do innych osób prawnych.

Odnosz¹c siê do kwestii wymuszania op³aty za semestr, w którym studenci nie bê-
d¹ pobierali nauki z uwagi na rezygnacjê przez uczelniê z prowadzenia kierunku stu-
diów, wyjaœniam, i¿ uczelnia ma obowi¹zek przestrzegania przepisów dotycz¹cych
minimum kadrowego nawet w przypadku prowadzenia studiów w niepe³nym cyklu
kszta³cenia. Oznacza to, i¿ uczelnia nie mo¿e zakoñczyæ kszta³cenia nie umo¿liwiaj¹c
studentom, pozostaj¹cym jeszcze na ostatnich latach danego kierunku studiów, uzys-
kania dyplomów na danym poziomie kszta³cenia, ewentualnie przeniesienia na inn¹
uczelniê. W zwi¹zku z tym opisana wy¿ej sytuacja nie powinna mieæ miejsca. Zazna-
czam jednak¿e, i¿ roszczenia wynikaj¹ce z umów cywilnoprawnych zawieranych przez
studentów z uczelni¹ powinny byæ rozwi¹zywane na drodze s¹dowej w sposób zabez-
pieczaj¹cy prawa studentów.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
prof. Gra¿yna Prawelska-Skrzypek
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Sk³adki od pracuj¹cych nie wystarczaj¹ na wyp³atê bie¿¹cych rent i eme-

rytur. Szacowane dop³aty z bud¿etu pañstwa do ZUS wynosz¹ oko³o 38 mi-
liardów z³, do KRUS – oko³o 15 miliardów z³, do emerytur mundurowych –
oko³o 9 miliardów z³, zaœ do górniczych – oko³o 4 miliardów z³.

W sierpniu 2009 r. ju¿ oko³o piêciu milionów osób otrzymywa³o emerytury
wyp³acane z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, co w pewnym uproszczeniu
oznacza, i¿ na jednego emeryta przypada jedynie trzech pracuj¹cych (2,7).

Reforma ubezpieczeñ spo³ecznych to wyzwanie dla ka¿dej kolejnej ekipy
rz¹dz¹cej. Skutkiem zaniedbañ z lat poprzednich jest obecny stan, w którym
ZUS nie tylko wymaga dop³at z bud¿etu, ale równie¿ zapo¿ycza siê w ban-
kach, co w zgodnej opinii ekspertów stanowi dzia³anie kosztowne ekonomicz-
nie, a przez to niekorzystne.

Dostrzegaj¹c pozytywne aspekty takich dzia³añ, jak wprowadzenie eme-
rytur pomostowych i zwi¹zane z tym ograniczenie mo¿liwoœci wczeœniejszego
przechodzenia na emeryturê czy obni¿enie sk³adki rentowej w celu zachêce-
nia pracodawców do zwiêkszenia zatrudnienia, nie sposób nie dostrzec, ¿e
zachowanie status quo – przy niekorzystnych tendencjach demograficznych –
mo¿e prowadziæ do zagro¿enia stabilnoœci systemu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych. Wydaje siê, i¿ konieczne jest przeprowadzenie konstruktywnej debaty
z udzia³em ekspertów nad potencjalnymi kierunkami dzia³añ zmierzaj¹cych
do poprawy sytuacji finansowej systemu. Epatowanie opinii publicznej coraz
to nowymi pomys³ami w postaci wyd³u¿enia wieku emerytalnego czy zwiêk-
szenia sk³adek bez przeprowadzenia rzetelnej i kompleksowej analizy eko-
nomicznej stanowi fundament dzia³añ populistów. Najlepszym sposobem na
przeciwdzia³ania takim ruchom wydaje siê oparta na danych analiza stanu
faktycznego i zaproponowanie na podstawie jej wyników potencjalnych kie-
runków dzia³ania.

Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z przekazanym przez Pana Marsza³ka, przy piœmie z dnia 12 listopada
2009 r., znak: BPS/DSK-043-2116/09, oœwiadczeniem senatora Rafa³a Muchackiego
z³o¿onym podczas 43. posiedzenia Senatu RP w sprawie przeprowadzenia konstruktywnej
debaty z udzia³em ekspertów nad potencjalnymi kierunkami dzia³añ zmierzaj¹cymi do
poprawy sytuacji finansowej systemu wyp³aty bie¿¹cych rent i emerytur, uprzejmie
informujê.

Trudna sytuacja finansowa systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, jak Pan Senator za-
uwa¿y³, jest przede wszystkim wynikiem polityki ubezpieczeniowej z lat ubieg³ych. Ce-
chowa³a siê ona du¿ym stopniem hojnoœci, zwi¹zanym chocia¿by z realizacj¹
przywilejów emerytalnych przyznanych niektórym grupom zawodowym w latach 70.
i 80. ubieg³ego stulecia, czy rozwi¹zywaniem problemów bezrobocia poprzez dezakty-
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wizacjê zawodow¹ osób powy¿ej 50. roku ¿ycia (wczeœniejsze emerytury). Ponadto, by³
to system repartycyjny, którego g³ównym za³o¿eniem by³o wyp³acanie œwiadczeñ eme-
rytalnych z bie¿¹cych sk³adek pobieranych przez ZUS od osób czynnych zawodowo.
Prowadzono politykê, w której nie liczono siê z mo¿liwoœciami zbilansowania wp³ywów
i wydatków systemu ubezpieczeñ spo³ecznych.

Dodatkowo, na trudn¹ sytuacjê systemu ubezpieczeñ spo³ecznych wp³ynê³y nieko-
rzystne tendencje demograficzne. Faktem jest bowiem, ¿e nasze spo³eczeñstwo starze-
je siê. Przejawem tego jest, miêdzy innymi, pogorszenie siê relacji pomiêdzy liczb¹ osób
w wieku poprodukcyjnym i liczb¹ osób w wieku produkcyjnym (tzw. wskaŸnik obci¹¿e-
nia demograficznego). Rosn¹ca liczba ludzi starszych i spadek liczby osób zdolnych do
pracy oznacza przede wszystkim rosn¹ce obci¹¿enie pracuj¹cych kosztami utrzymania
istniej¹cych systemów socjalnych, w tym zw³aszcza systemów emerytalnych. Jest to
zjawisko niepokoj¹ce, które jeœli nie zostan¹ podjête dzia³ania w kierunku jego prze-
ciwdzia³ania, w przysz³oœci mo¿e doprowadziæ do realnego zagro¿enia utraty p³ynnoœci
finansów ubezpieczeñ spo³ecznych, skutkuj¹cej brakiem mo¿liwoœci wyp³acalnoœci
œwiadczeñ.

Problem ten obserwowany jest jednak nie tylko w Polsce, ale równie¿ w innych kra-
jach europejskich. Czêœæ z tych krajów, w celu jego rozwi¹zania, zdecydowa³a siê na
stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego.

Jednak¿e w Polsce, w chwili obecnej, przede wszystkim nale¿y d¹¿yæ do zwiêksze-
nia liczby osób aktywnych zawodowo (w tym po 50. roku ¿ycia) i stworzenia systemu
zachêt do d³u¿szego pozostawania tych osób na rynku pracy, jak równie¿ d¹¿yæ do
skutecznego rozwoju polityki prorodzinnej.

Realizacji tych celów s³u¿y, wdra¿any obecnie, program „Solidarnoœæ pokoleñ –
dzia³ania dla zwiêkszenia aktywnoœci zawodowej osób po 50. roku ¿ycia”. Jest to pakiet
dzia³añ rz¹dowych zmierzaj¹cych do poprawy stopnia zatrudnienia osób powy¿ej
50. roku ¿ycia, która jest niezbêdna dla utrzymania wysokiego potencja³u wzrostu
gospodarczego w Polsce w perspektywie najbli¿szych kilkunastu lat.

Równoczeœnie Ministerstwo bardzo intensywnie pracuje nad realizacj¹ polityki
prorodzinnej, nad rozwojem us³ug opiekuñczych, w tym nad zapewnieniem opieki
przedszkolnej i ¿³obkowej. Niezwykle wa¿ne jest bowiem wzmacnianie warunków do
³¹czenia aktywnoœci zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, pragnê dodaæ, ¿e obecnie w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej nie s¹ prowadzone prace w kierunku wyd³u¿enia wieku emerytalnego
obowi¹zuj¹cego w powszechnym systemie emerytalnym.

Niemniej jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e poprzez likwidacjê mo¿liwoœci wczeœniejszego
przechodzenia na emeryturê, faktyczny wiek emerytalny ju¿ zosta³ podwy¿szony. Usta-
w¹ z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych zakoñczono bowiem okres
przejœciowy reformy emerytalnej w zakresie uprawnieñ do wczeœniejszych emerytur.
W miejsce szeregu tytu³ów uprawniaj¹cych do przejœcia na emeryturê przed osi¹gniê-
ciem ustawowego wieku emerytalnego, pozostawiono jedynie wygasaj¹ce uprawnienia
dla ograniczonej liczbowo (szacowanej na ok. 270 tys. osób) grupy osób pracuj¹cych
w warunkach szkodliwych lub wykonuj¹cych pracê o szczególnym charakterze.

Likwidacja mo¿liwoœci wczeœniejszego przechodzenia na emeryturê by³a równo-
znaczna z podniesieniem faktycznego wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet (dla
przyk³adu w roku 2008 œredni wiek emerytalny kobiet wynosi³ 56,2 lat) oraz do 65 lat
dla mê¿czyzn (œredni wiek emerytalny mê¿czyzn w roku 2008 wynosi³ 61,1 lat).

Pragnê zaznaczyæ, ¿e równie¿ nowa formu³a ustalania wysokoœci œwiadczenia eme-
rytalnego w silny sposób promuje d³u¿sze pozostawanie na rynku pracy i póŸniejsze
przechodzenie na emeryturê. Uzale¿nia ona bowiem wysokoœæ œwiadczenia od wielkoœci
zgromadzonego przez ubezpieczonego na indywidualnym koncie kapita³u oraz przewidy-
wanego dalszego trwania ¿ycia w wieku przejœcia na emeryturê. Tym samym, w sposób
oczywisty, d³u¿sze pozostawanie na rynku pracy sprzyja zwiêkszeniu zgromadzonego
kapita³u, co w sposób istotny przek³ada siê na wysokoœæ przysz³ego œwiadczenia.

Odnosz¹c siê do podniesionego w oœwiadczeniu problemu dop³at przez pañstwo do
bud¿etu Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych pragnê zauwa¿yæ, ¿e jest to zjawisko nor-
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malne. FUS nie ma bowiem wystarczaj¹cych œrodków pochodz¹cych ze sk³adek na wy-
p³aty œwiadczeñ. Ze wzglêdu na strukturalny deficyt finansów ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, zabezpieczeniem wyp³at œwiadczeñ gwarantowanych przez Pañstwo jest plano-
wana corocznie w bud¿ecie pañstwa dotacja.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e w celu uelastycznienia sposobów zasilania
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, co prze³o¿y siê automatycznie na odci¹¿enie fun-
duszu od zbêdnych kosztów, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej w porozumieniu
z Ministerstwem Finansów, przygotowa³o ustawê o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych umo¿liwiaj¹c¹ uzyskiwanie przez Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych nieoprocentowanych po¿yczek, pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa oraz Funduszu
Rezerwy Demograficznej. Proponowane zmiany zapewni¹ korzystniejsze warunki uzy-
skania przez FUS po¿yczki z bud¿etu pañstwa lub FRD, w stosunku do warunków ofe-
rowanych przez instytucje finansowe dzia³aj¹ce na zasadach wolnorynkowych. Przed-
miotowa ustawa w dniu 3 grudnia br. zosta³a uchwalona przez Sejm RP.

Podsumowuj¹c chcia³abym zapewniæ, ¿e wszelkie zmiany wprowadzane w syste-
mie ubezpieczeñ spo³ecznych i kierunki przyjêtych rozwi¹zañ maj¹ na celu poprawê
sytuacji finansowej systemu oraz zwiêkszenie bezpieczeñstwa wyp³at œwiadczeñ
emerytalno-rentowych.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Profesor Teodor Szymanowski przedstawi³ statystykê, zgodnie z któr¹

w Polsce w ostatnich latach nastêpuje wyraŸny spadek liczby pope³nionych
przestêpstw, w tym tak¿e najgroŸniejszych – zabójstw i zgwa³ceñ, zmianie
ulega natomiast struktura przestêpczoœci. W 2007 r. odnotowano najwiêcej
przestêpstw drogowych (35,1%, w tym prowadzenie pojazdu w stanie nie-
trzeŸwoœci – 32,6%), nastêpnie przestêpstw przeciwko mieniu (27,9%) i prze-
ciwko wymiarowi sprawiedliwoœci, których istot¹ by³o pogwa³cenie sankcji
na³o¿onych przez s¹d za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci (6,4%).

Wskazuje siê, i¿ gdyby pomin¹æ przestêpstwa drogowe i zwi¹zane z na-
ruszeniem ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii, stopieñ prizonizacji w Pol-
sce obni¿y³by siê z 230 do 92. Niew¹tpliwie orzekanie kar pozbawienia
wolnoœci, które nie bêd¹ wykonywane ze wzglêdu na brak technicznych mo¿-
liwoœci systemu, jest wynaturzeniem os³abiaj¹cym autorytet pañstwa. Z dru-
giej strony nadu¿ywanie kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania z powodu przepe³nionych wiêzieñ trudno uznaæ
za po¿¹dan¹ tendencjê w polityce karania.

Polska jest nadal krajem stosunkowo ma³o zamo¿nym, co w praktyce
znajduje wyraz w ograniczonych mo¿liwoœciach skutecznego orzekania i wy-
konania kary grzywny. Wskazuje siê, ¿e wzrost w stosunku do lat poprzed-
nich orzekanych krótkoterminowych kar pozbawienia wolnoœci, przy
zachowaniu œredniej kary wynosz¹cej ponad rok, prowadziæ bêdzie do sy-
tuacji, w której nawet spadek przestêpczoœci skutkowaæ bêdzie zwiêksze-
niem liczby osadzonych.

Dostrzegaj¹c modyfikacje wprowadzane do przepisów prawa material-
nego i procedury prawa karnego oraz prawa karnego wykonawczego,
chcia³bym zadaæ pytanie, czy te zmiany stanowi¹ wystarczaj¹ce remedium
na wskazywany wysoki stopieñ prizonizacji.

Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 30.11.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2009 r., nr BPS/DSK-043-2117/09,

przy którym przes³ano oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Rafa³a Muchackiego
na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 5 listopada 2009 r., z proœb¹ o zajêcie stanowiska,
uprzejmie przedstawiam stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

W przedmiotowym oœwiadczeniu, opieraj¹cym siê na badaniach prof. Teodora Szy-
manowskiego, poruszono problem zmiany w ostatnich latach w Polsce struktury prze-
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stêpczoœci oraz stosowanej polityki karnej, w zwi¹zku z orzekaniem kar pozbawienia
wolnoœci w sytuacji braku technicznych mo¿liwoœci sytemu prawid³owego ich wykona-
nia, co prowadzi do os³abienia autorytetu pañstwa. Zwrócono uwagê, ¿e nadu¿ywanie
kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania z powodu
przepe³nionych zak³adów karnych trudno uznaæ za po¿¹dan¹ tendencjê w polityce ka-
rania. Z zwi¹zku tym sformu³owano pytanie, czy zmiany w przepisach prawa karnego
materialnego, procedury karnej oraz prawa karnego wykonawczego stanowi¹ wystar-
czaj¹ce remedium na wskazywany wysoki stopieñ prizonizacji.

Powo³ane w oœwiadczeniu dane statystyczne, dotycz¹ce liczby pope³nionych prze-
stêpstw oraz podany wskaŸnik prizonizacji, porusza bardzo istoty problem aktualnej
polityki karnej oraz wskazuje na koniecznoœæ zmian w tym zakresie.

Niew¹tpliwie s³uszny, wynikaj¹cy poœrednio z oœwiadczenia, jest postulat zmiany
polityki karania.

Mo¿na tego dokonaæ poprzez zmianê rodzaju orzekanych kar, a nawet zmianê kata-
logu dotychczas istniej¹cych.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci od dawna dostrzega problem ze zbyt czêstym orzeka-
niem kar pozbawienia, w tym przede wszystkim kar pozbawienia wolnoœci z warunko-
wym zawieszeniem ich wykonania. Wynika on zarówno ze stosowania obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa karnego materialnego jak i powszechnego stanowiska Prokuratury
i s¹dów, uznaj¹cych ten rodzaj kary za najbardziej w³aœciwy do wnioskowania i orzekania.

W zwi¹zku z tym podjêto w resorcie szereg prac zmierzaj¹cych do likwidacji przeludnie-
nia w zak³adach karnych, w tym tak¿e poprzez zmianê polityki karania.

Doprowadzono do uchwalenia ustawy o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego
zmieniaj¹cego w istotny sposób zasady i okresy przetrzymywania osadzonych w celach
poni¿ej 3 m2 na osobê. Rozpoczêto wdra¿anie ustawy o wykonywaniu kary pozbawie-
nia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego, który ma byæ
docelowo stosowany do 15 000 skazanych. Obecnie trwaj¹ prace legislacyjne nad no-
welizacj¹ przedmiotowej ustawy w kierunku istotnego poszerzenia przedmiotowo-pod-
miotowego zakresu jej stosowania. Przygotowywane s¹ dalsze nowelizacje przepisów
karnych, w tym Kodeksu karnego wykonawczego, m.in. w zakresie wykonywania kary
grzywny, orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu oraz w szerszym za-
kresie kary ograniczenia wolnoœci. Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwoœci powsta³
Zespó³ do spraw opracowania zasad polityki karnej w zwi¹zku z przeludnieniem jedno-
stek penitencjarnych, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy stanu i tenden-
cji w polityce karnej pañstwa w kontekœcie przeludnienia jednostek penitencjarnych
oraz wypracowanie zasad i form kreowania i koordynowania polityki karnej przez Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci i Prokuraturê Krajow¹, prowadz¹cych do istotnego zmniej-
szenia przeludnienia w jednostkach penitencjarnych, przy uwzglêdnieniu wysokiej
skutecznoœci walki z przestêpczoœci¹ i wysokiej efektywnoœci wykonywania kar i œrod-
ków karnych, z wykorzystaniem mo¿liwych oddzia³ywañ dla zapewnienia spójnoœci
w orzecznictwie, w szczególnoœci z uwzglêdnieniem aktywnej polityki oskar¿yciela
publicznego. Prace tego Zespo³u powinny doprowadziæ w polityce karania, tak¿e do is-
totnej zmiany w przedmiocie rodzaju wnioskowanych przez oskar¿ycieli i orzekanych
przez s¹dy kar, w kierunku czêstszego orzekania kar ograniczenia wolnoœci lub grzyw-
ny albo œrodków karnych, w miejsce dotychczas orzekanych kar pozbawienia wolno-
œci, w tym przede wszystkim kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem
jej wykonania.

Nie kwestionuj¹c stanowiska, wskazuj¹cego na wysoki stopieñ prizonizacji, nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e jest on wynikiem ukszta³towanej od wielu lat polityki karania i zaakcep-
towania kary pozbawienia wolnoœci, w tym w postaci warunkowego jej zawieszenia, za-
równo przez prokuraturê i s¹dy, jak i przez spo³eczeñstwo, w tym tak¿e samych
skazanych. S³uszna jest równie¿ uwaga stwierdzaj¹ca, ¿e orzekanie kar pozbawienia
wolnoœci, które nie bêd¹ wykonywane z uwagi na aktualn¹ pojemnoœæ jednostek peni-
tencjarnych, jest wynaturzeniem prowadz¹cym do obni¿enia autorytetu pañstwa.

St¹d te¿ nieodzowna jest w najbli¿szej przysz³oœci, ca³oœciowa zmiana polityki ka-
rania, prowadz¹ca do ograniczenia orzekania kary pozbawienia wolnoœci z warunko-
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wym zawieszeniem jej wykonania poprzez znacznie szersze stosowanie kar alterna-
tywnych w postaci grzywny lub ograniczenia wolnoœci b¹dŸ orzekanie œrodków kar-
nych. Bardzo istotne, w realizacji tego planu, bêdzie czynne stanowisko prokuratury,
która poprzez formu³owanie wniosków o ukaranie w postaci kar alternatywnych w sto-
sunku do kary pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, mo-
¿e w sposób istotny wp³yn¹æ, na orzecznictwo s¹dowe, a tym samym doprowadziæ do
radykalnego zmniejszenia stosowania tej kary i przyczyniæ siê do likwidacji wystêpu-
j¹cego obecnie przeludnienia w zak³adach karnych. Szczególnie widoczne powinno to
byæ we wnioskach sk³adanych przez prokuraturê do s¹dów w trybie art. 335 §1 k.p.k.,
przede wszystkim w sprawach o mniejszym ciê¿arze gatunkowym.

Nale¿y przy tym tak¿e przeanalizowaæ mo¿liwoœæ szerszego uruchomienia alterna-
tywnych programów korekcyjno-edukacyjnych oraz ewentualnej depenalizacji niektó-
rych przestêpstw. Rozwa¿enia wymaga przede wszystkim uchylenie art. 178a § 2 k.k.
i uznania tego typu spraw za wykroczenie. Zastanowienia wymaga równie¿ kwestia
zasadnoœci dalszego utrzymywania w stosunku do niektórych rodzajów przestêpstw
kary pozbawienia wolnoœci, np. w art. 209 §1 k.k.

Niew¹tpliwie konieczne bêd¹ dalsze zmiany legislacyjne w przepisach Kodeksu
karnego, Kodeksu postêpowania karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego, pro-
wadz¹ce do odwrócenia tendencji w orzekaniu kar oraz prowadz¹ce do zwiêkszenia
skutecznoœci ich wykonywania.

Dotychczas wprowadzone modyfikacje w przepisach prawa materialnego, karnego
procesowego oraz karnego wykonawczego, nale¿y uznaæ za jeden z elementów, ma-
j¹cych wp³yw na zmianê polityki karania oraz zmniejszenie wskaŸnika prizonizacji.
Natomiast proponowane zmiany w przepisach oraz podjête prace nad zmian¹ polityki
karania, o których wy¿ej wspomniano, powinny doprowadziæ do radykalnej odmiany
w najbli¿szych latach w tej materii i doprowadziæ w sposób zdecydowany do zmniejsze-
nia zjawiska prizonizacji.

Jednoczeœnie trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e wybór rodzaju kary przez s¹dy orzekaj¹ce
za konkretne przestêpstwo w indywidualnej sprawie, nie mo¿e opieraæ siê na za³o¿e-
niach polityki karnej. S¹dowy wymiar kary oparty jest bowiem na konstytucyjnej zasa-
dzie swobody sêdziowskiej oraz takich zasadach jak, m.in. zasada humanitaryzmu,
indywidualizacji kary i œrodków karnych, preferencji kar i œrodków nieizolacyjnych.

Z powa¿aniem

Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski

280 43. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.



Oœwiadczenia senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z proœb¹ o przekazanie informacji dotycz¹cych pla-

nu dzia³añ Ministerstwa Infrastruktury w sprawie poszerzenia sieci komuni-
kacyjnych TNT w naszym kraju. W szczególnoœci proszê o przekazanie
informacji na temat planów i podejmowanych w tej sprawie dzia³añ zwi¹za-
nych z drog¹ ekspresow¹ S19.

Aby skutecznie przeprowadziæ takie dzia³ania, nale¿y porozumieæ siê
z krajami zainteresowanymi t¹ drog¹, w tym przede wszystkim z krajami
s¹siaduj¹cymi, czyli S³owacj¹ i Litw¹. Rok 2010 to czas rewizji i mo¿liwoœci
zg³aszania do Komisji Europejskiej nowych wniosków w tej sprawie.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana z wnioskiem o przes³anie mi aktualnych informacji

o pracach koncepcyjnych, przygotowawczych i projektowych zwi¹zanych
z budow¹ drogi S74.

Bardzo proszê o przedstawienie informacji na temat ustaleñ minister-
stwa w sprawie ostatecznego przebiegu tej drogi ekspresowej. Trwa³y bo-
wiem i trwaj¹ dyskusje na ten temat, a decyzje ¿ywotnie interesuj¹
i dotykaj¹ mieszkañców oraz samorz¹dy miejscowoœci, których to dotyczy.
Mam na myœli zw³aszcza mieszkañców Podkarpacia.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

Odpowiedzi

Warszawa, 14 grudnia 2009 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek!
W nawi¹zaniu do oœwiadczeñ senatora W³adys³awa Ortyla przekazanych przy piœ-

mie znak: BPS-043-2118/09 z dnia 12 listopada br., w sprawie modernizacji na-
wierzchni drogi S19 na odcinku Lublin – Kraœnik oraz drogi krajowej Nr 74 na
odcinku Kraœnik – Annopol, przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia dotycz¹ce posta-
wionych pytañ.

1. Budowa drogi ekspresowej S-9 na odcinku Lublin – Kraœnik po nowym œladzie
w stosunku do istniej¹cej drogi krajowej Nr 19 zosta³a ujêta w Programie Operacyjnym
Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013 oraz Programie Budowy Dróg Krajowych na
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lata 2008–2012 w ramach odcinka S-19 Lubartów – Kraœnik. Aktualnie prowadzone s¹
prace zwi¹zane z uzyskaniem niezbêdnych decyzji i przeprowadzeniem procedur po-
przedzaj¹cych rozpoczêcie robót budowlanych, takich jak:

a) decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach (planowane uzyskanie – czerwiec
2010 r.),

b) zezwolenie na realizacjê inwestycji drogowej (planowane uzyskanie – sierpieñ
2012 r.),

c) og³oszenie przetargu (planowane – sierpieñ 2012 r.)
Dla przebudowy istniej¹cej drogi krajowej Nr 19 na odcinku Lublin – Kraœnik opra-

cowano ju¿ dokumentacjê techniczn¹. Zaplanowane na 2009 r. roboty na drodze kra-
jowej Nr 19 s¹ realizowane zgodnie z harmonogramem. Rozpoczêto budowê obwodnicy
Kocka i Woli Skromowskiej (d³ugoœæ 7,9 km). Trwaj¹ prace zwi¹zane z przebudow¹
drogi na odcinku £ukowisko – Miêdzyrzec Podlaski (d³ugoœæ 9,1 km) oraz w Janowie
Lubelskim (d³ugoœæ 2,6 km).

2. W zakresie zadania polegaj¹cego na modernizacji drogi krajowej Nr 74 na odcin-
ku Kraœnik – Annopol informujê, i¿ w maju 2009 r. rozpoczêto budowê obwodnicy
Kraœnika (d³ugoœæ 5,3 km). Przyst¹pienie do budowy pozosta³ych n/w odcinków inwe-
stycji nast¹pi pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administra-
cyjnych. Stan zaawansowania prac na tych odcinkach drogi przedstawia siê
nastêpuj¹co:

a) odcinek Annopol – Goœcieradów. Przeprowadzono przetarg na opracowanie do-
kumentacji technicznej. W dniu 1 lutego 2008 r. uzyskano decyzjê o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. Planowany termin uzyskania
decyzji zezwalaj¹cej na realizacjê inwestycji to 2010 r.

b) odcinek Goœcieradów – Olbiêcin. Dokumentacja techniczna zosta³a opracowana.
Przygotowywane s¹ materia³y do przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na opracowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realiza-
cjê inwestycji drogowej. Przewidywany termin jej uzyskania to IV kw. 2010 r.

3. Odnosz¹c siê do kwestii modyfikacji europejskich korytarzy transportowych
(TEN-T) informujê, i¿ w dniu 3 grudnia 2009 r. na posiedzeniu Kierownictwa Mini-
sterstwa Infrastruktury przyjêty zosta³ dokument: „Informacja nt. wyników prac Ze-
spo³u do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych
dotycz¹cych rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)”. Materia³ stano-
wi szczegó³ow¹ dokumentacjê uzasadniaj¹c¹ propozycje Ministerstwa Infrastruktu-
ry, dotycz¹ce rozszerzenia sieci TEN-T w Polsce o nowe odcinki dróg, linii kolejowych,
lotnisk oraz morskich i œródl¹dowych dróg wodnych. Wœród ww. propozycji znajduje
siê równie¿ wniosek o rozszerzenie sieci TEN-T o drogê ekspresow¹ S-19 na odcinku
granica polsko-bia³oruska – KuŸnica Bia³ostocka – Sokó³ka – Korycin – Knyszyn – Do-
brzyniewo Du¿e – Choroszcz – Siemiatycze – Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek –
granica polsko-s³owacka. Powy¿szy odcinek drogi ekspresowej bêdzie stanowiæ rów-
nie¿ propozycjê Polski poszerzaj¹c¹ listê dotychczasowych 30 Projektów Prioryteto-
wych sieci TEN-T.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e inicjatywa realizacji inwestycji drogi ekspreso-
wej S-19 w standardzie drogi TEN-T znajduje szerokie poparcie wœród pañstw: Litwy,
S³owacji oraz Wêgier, co znalaz³o swój wyraz w podpisanej w dniu 26 paŸdziernika
2006 roku przez Ministrów Transportu ww. pañstw oraz Polski „Deklaracji £añcuckiej”.
Przedmiotem szczegó³owych ustaleñ pozostaj¹ kwestie po³¹czeñ odcinków transgra-
nicznych drogi S-19 przy granicy polsko-litewskiej oraz polsko-s³owackiej.

W ramach trwaj¹cego procesu modyfikacji sieci TEN-T Komisja Europejska zapra-
sza wszystkie pañstwa cz³onkowskie do sk³adania stosownych wniosków w przedmio-
towym zakresie. W zwi¹zku z powy¿szym Ministerstwo Infrastruktury zamierza
przed³o¿yæ do Komisji Europejskiej komplet dokumentacji wraz z uzasadnieniem
w³¹czenia okreœlonych szlaków transportowych do sieci TEN-T na pocz¹tku 2010 ro-
ku. Zakoñczenie ca³ego procesu modyfikacji sieci TEN-T przewidziane jest na grudzieñ
2010 roku. Ostateczna decyzja o w³¹czeniu okreœlonego odcinka transportowego do
sieci TEN-T le¿y w kompetencjach Komisji Europejskiej.
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Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e materia³ pt: „Informacja nt. wyników prac Zespo³u
do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych doty-
cz¹cych rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)” zatwierdzony przez
Kierownictwo MI w dniu 3 grudnia 2009 roku bêdzie dostêpny na stronie internetowej
MI od dnia 14 grudnia 2009 roku.

Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ resort infrastruktury podejmuje dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do sprawnego przygotowania realizacji ww. inwestycji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu

Warszawa, 9 lutego 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 14 grudnia 2009 r., znak TA1tr-0701-3902/09 do-

tycz¹cego oœwiadczeñ senatora W³adys³awa Ortyla przekazanych przy piœmie znak:
BPS-043-2118/09 z dnia 12 listopada 2009 r., przesy³am uzupe³niaj¹ce wyjaœnienia
dotycz¹ce postawionych pytañ.

1. Droga ekspresowa S 19
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci

autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz.1334 z póŸn. zm.) droga
S19 posiada nastêpuj¹cy przebieg: (Grodno) granica pañstwa – Bia³ystok – Lublin – Nis-
ko – Rzeszów – Barwinek – grania pañstwa (Preszow).

Budowa drogi S19 zosta³a ujêta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata
2008–2012 w ramach n/w odcinków:

1) Bia³ystok – Miêdzyrzec Podlaski d³. 172,2 km,
2) Miêdzyrzec Podlaski – Lubartów d³. 70,6 km,
3) Lubartów – Kraœnik d³. 79,3 km,
4) Kraœnik – Stobierna d³. 95,8 km,
5) Stobierna – Rzeszów d³. 6,9 km,
6) Rzeszów – Barwinek d³. 105,3 km.
2. Droga ekspresowa S 74
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci

autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz.1334 z póŸn. zm.) droga
S 74 posiada nastêpuj¹cy przebieg: S12 (Sulejów) – Kielce – Opatów – Tarnobrzeg – Sta-
lowa Wola – S19 (Nisko).

Budowa drogi S 74 zosta³a ujêta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata
2008–2012 w ramach n/w odcinków:

1) Piotrków Trybunalski – Sulejów – Opatów d³. 164,8 km,
2) Opatów – Nisko d³. 67,0 km.
Aktualnie na obydwu zadaniach realizowany jest zakres prac przygotowawczych,

zwi¹zany z uzyskaniem decyzji administracyjnych umo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie robót
budowlanych. Stopieñ zaawansowania prac na poszczególnych odcinkach dróg jest

43. posiedzenie Senatu w dniu 5 listopada 2009 r. 283



zró¿nicowany i zamyka siê w przedziale, od zlecenia opracowania materia³ów do wnios-
ków o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych, a¿ do momentu oczekiwania
na ich wydanie.

Realizacja prac przygotowawczych jest zgodna z przepisami prawa tj. ustaw¹ z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194), ustaw¹ z dnia 3 paŸdzier-
nika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz.1227), rozporz¹dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpo-
wiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z póŸn. zm.).
Sprowadzaj¹ siê one miêdzy innymi do prowadzenia dzia³añ we wszystkich fazach pro-
jektowania, które zapewni¹ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
ograniczenie negatywnego wp³ywu inwestycji na œrodowisko oraz mo¿liwoœæ czynnego
udzia³u spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji w wyborze najkorzystniejszego wa-
riantu przebiegu projektowanej drogi. W ka¿dym przypadku przy rozpatrywaniu po-
stulatów dotycz¹cych przebiegów planowanych do budowy dróg publicznych
rozwa¿ane s¹ interesy ekonomiczne, przyrodnicze a tak¿e poszczególnych miejscowo-
œci, w³aœcicieli czy grup spo³ecznych.

Przy obecnym stanie zaawansowania prac nie jest mo¿liwe szczegó³owe okreœlenie
przebiegu projektowanych odcinków dróg ekspresowych S 19 i S 74. Ostateczne usta-
lenie ich przebiegu nast¹pi w drodze nastêpuj¹cych decyzji administracyjnych:

• decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach – okreœlaj¹cej trasê drogi,
• decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji – ustalaj¹cej szczegó³ow¹ lokalizacjê

drogi i zatwierdzaj¹cej granice inwestycji.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodo-

wisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko, na etapie wydawania decyzji o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska (w³aœciwy dla projektowa-
nych odcinków dróg) przeprowadzi konsultacje spo³eczne. W toku ich prowadzenia
zainteresowani mieszkañcy okolicznych terenów maj¹ kolejn¹ zapewnion¹ mo¿liwoœæ
wp³ywania na przebieg projektowanych odcinków dróg.

Jednoczeœnie informujê, i¿ do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wp³ywaj¹ wnioski o zmianê przepisów roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg
ekspresowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1334 z póŸn. zm.) w zakresie rozszerzenia
sieci dróg ekspresowych lub korekty ich przebiegu. W zwi¹zku z powy¿szym w oparciu
o wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzona jest sieciowa analiza obowi¹zuj¹cego
uk³adu autostrad i dróg ekspresowych w celu potwierdzenia lub zaproponowania ewen-
tualnych zmian w ich uk³adzie w podziale funkcjonalnym ca³ej sieci drogowej w Polsce.

Zmiany sieci uk³adu dróg ekspresowych, które bêd¹ uzasadnione oraz, które zosta-
n¹ zaakceptowane w trakcie prowadzonych uzgodnieñ zewnêtrznych oraz konsultacji
spo³ecznych zostan¹ wprowadzone do przedmiotowego rozporz¹dzenia, przy okazji je-
go nowelizacji.

Ponadto wp³yw na uk³ad ca³ej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce bêdzie
mia³a decyzja Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnej rewizji sieci TEN-T. Zatem
po przeprowadzeniu rewizji sieci TEN-T, Ministerstwo Infrastruktury podejmie ostatecz-
n¹ decyzjê o uk³adzie sieci dróg ekspresowych w Polsce.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
Od 1 paŸdziernika 2009 r. przy ulicy Barskiej we W³oc³awku rozpocz¹³

dzia³alnoœæ NZOZ Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny „Barska”. Szpital
specjalizuje siê w leczeniu pacjentów po urazach koñczyn i krêgos³upa, po
operacjach ortopedycznych i neurologicznych, w rehabilitacji chorych po ura-
zach mózgu, z chorob¹ Parkinsona, SM i innymi schorzeniami ograniczaj¹cy-
mi swobodne poruszanie siê.

Dotychczasowe rozmowy prowadzone z NFZ, dotycz¹ce zakontraktowa-
nia œwiadczeñ rehabilitacyjnych, nie spotka³y siê z akceptacj¹ OW NFZ
w Bydgoszczy. Dyrekcja OW NFZ do dzisiaj nie wykaza³a zainteresowania
nowym obiektem s³u¿by zdrowia i jego mo¿liwoœciami leczniczymi oferowa-
nymi pacjentom z W³oc³awka i okolic. Trudno jest to zrozumieæ, bior¹c pod
uwagê fakt, i¿ we W³oc³awku, mieœcie licz¹cym ok. 115 tysiêcy mieszkañców,
od dziesiêciu lat nie ma oddzia³u rehabilitacyjnego. Czy to oznacza, ¿e we
W³oc³awku nie ma zapotrzebowania na rehabilitacjê?

NZOZ Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny we W³oc³awku odda³ do
dyspozycji pacjentów z W³oc³awka i okolic oraz NFZ z Bydgoszczy nowoczes-
n¹ placówkê s³u¿by zdrowia o powierzchni ponad 1500 m2. Szpital dysponu-
je dwudziestoma ³ó¿kami w salach jedno i dwuosobowych z pe³nym wêz³em
sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Pokoje s¹
klimatyzowane, wyposa¿one w ³ó¿ka i szafy, posiadaj¹ przy³¹cza TV i inter-
netu oraz urz¹dzenia przyzywaj¹ce. Pacjenci s¹ pod opiek¹ lekarzy specjali-
stów w poradniach specjalistycznych w zakresie rehabilitacji medycznej,
neurologii, chirurgii naczyniowej, medycyny sportowej. Mog¹ równie¿ korzy-
staæ z porad psychologa i neurologopedy. Us³ugi rehabilitacyjne dostêpne s¹
w trybie stacjonarnym oraz w formie ambulatoryjnej dla osób dochodz¹cych
na zabiegi. Katalog zabiegów obejmuje ró¿ne formy gimnastyki, masa¿e,
krioterapiê punktow¹ z wykorzystaniem ciek³ego azotu, laser punktowy i p³a-
szczowy, magnetoterapiê, galwanizacjê, jonoforezê, ultradŸwiêki, nemek-
tron, diadynamic, elektrostymulacjê miêœniow¹ i przep³ywow¹ koñczyn
dolnych oraz stymulacjê pr¹dami TENZ, Kotza, Traeberta. Wiêkszoœæ zabie-
gów mo¿na wykonywaæ przy ³ó¿ku chorego.

Szanowny Panie Prezesie! Szpital „Barska” oferuje NFZ placówkê zdro-
wia gotow¹ do œwiadczenia us³ug na najwy¿szym poziomie w zakresie reha-
bilitacji. Zakontraktowanie ich na rok 2010 bêdzie dowodem odpowiedzial-
nego i równego traktowania pacjentów z W³oc³awka, których nie staæ na le-
czenie komercyjne, a którzy oczekuj¹ na zabiegi rehabilitacyjne w ramach
NFZ tygodniami, a nawet miesi¹cami, co w wielu przypadkach czyni te zabie-
gi nieskutecznymi.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 30 listopada 2009 r.

Szanowna Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pismo z dn. 12 listopada 2009 r. (sygn. BPS/DSK-043-2119/09)

w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Andrzeja Persona podczas
43. Posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. informujê, ¿e zabezpieczenie
œwiadczeñ zdrowotnych finansowych ze œrodków publicznych na danym terenie le¿y
w kompetencjach i odpowiedzialnoœci Dyrektora Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia. Zabezpieczenie to odbywa siê w oparciu o analizê potrzeb ubezpie-
czeniowych oraz mo¿liwoœci finansowych p³atnika. Nale¿y podkreœliæ, ¿e fakt ukoñcze-
nia inwestycji i osi¹gniêcia zdolnoœci do udzielania œwiadczeñ przez nowe podmioty nie
jest powodem do automatycznego zawarcia z nimi umowy na finansowanie œwiadczeñ
zdrowotnych ze œrodków publicznych. Na terenie miasta W³oc³awka aktualnie zabez-
pieczone s¹ œwiadczenia rehabilitacyjne w formie stacjonarnej dla dzieci natomiast
w formie ambulatoryjnej dla dzieci i doros³ych. Szpitalna rehabilitacja dla doros³ych
dostêpna jest w Aleksandrowie Kujawskim, Che³mnie, Ciechocinku, Inowroc³awiu,
Lipnie, Bydgoszczy, Grudzi¹dzu, Toruniu, Radziejowie i Œwieciu co przy odleg³oœciach
nie wiêkszych ni¿ 40 km od W³oc³awka nie mo¿e stanowiæ uzasadnienia dla podnoszo-
nych przez senatora Andrzeja Persona negatywnych ocen ograniczonej dostêpnoœci do
tego rodzaju œwiadczeñ.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o interwencjê dr hab. S. Ryszard Domañski,

twórca Wy¿szej Szko³y Handlu i Finansów Miêdzynarodowych im. Frydery-
ka Skarbka w Warszawie, jak równie¿ za³o¿yciel i twórca Zachodniej Wy¿-
szej Szko³y Handlu i Finansów Miêdzynarodowych im. Jana Paw³a II
w Zielonej Górze, wskazuj¹c na szereg naruszeñ prawa i zasad etyki przez
Pani¹ Minister, które poci¹gnê³y za sob¹ ³añcuch dzia³añ wymierzonych
w Zachodni¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Handlu i Finansów Miêdzynarodowych im. Ja-
na Paw³a II w Zielonej Górze.

Chodzi g³ównie o pismo Pani Minister z dnia 24 wrzeœnia 2008 r.
(057/24.09.2008), w którym dokonano legalizacji powo³ania dra hab.
M. Kelles-Krauza na stanowisko rektora Wy¿szej Szko³y Handlu i Finansów
Miêdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. W konsekwencji
tego Pani Minister uruchomi³a ³añcuch dzia³añ prowadz¹cych do oddania Za-
chodniej Wy¿szej Szko³y Handlu i Finansów Miêdzynarodowych im. Jana
Paw³a II w Zielonej Górze, której za³o¿ycielem jest warszawska WSHiFM,
w rêce osób niemaj¹cych nic wspólnego z jej za³o¿eniem i rozwojem.

W wyniku wspomnianego listu rektorem Zachodniej Wy¿szej Szko³y Han-
dlu i finansów Miêdzynarodowych im. Jana Paw³a II w Zielonej Górze zosta³
dr hab. in¿. M. Zaborowski. W tym piœmie Pani Minister uzna³a za prawomoc-
ne pe³nomocnictwo udzielone Jaros³awowi G. Podolskiemu przez dra hab.
SGH Andrzeja Bienia jako „by³ego rektora” Wy¿szej Szko³y Handlu i Finan-
sów Miêdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie (jako profesor
mianowany Szko³y G³ównej Handlowej, bêd¹cej jego podstawowym miej-
scem pracy, nie móg³ piastowaæ funkcji rektora WSHiFM zgodnie z art. 72
§ 1 w zwi¹zku z art. 121 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym z dnia
27 lipca 2005 r.). Pani Minister powinna by³a wiedzieæ, ¿e dr hab. Andrzej
Bieñ nie móg³ byæ rektorem uczelni warszawskiej, po pierwsze, z przyczyn
opisanych w § 72 ust. 2 w zwi¹zku z art. 121 tej¿e ustawy, a po drugie z po-
wodu wystawienia mu powo³ania na to stanowisko przez Piotra Kusznieru-
ka, dzia³aj¹cego jako prezes MSH sp. z o.o., spó³ki za³o¿ycielskiej WSHiFM
w Warszawie, na którym ci¹¿y³ s¹dowy zakaz obejmowania i piastowania
funkcji w zarz¹dach i radach nadzorczych spó³ek kapita³owych (wyrok S¹du
Rejonowego w Zabrzu, nr akt XII KGS 227/05). Jak wspomnia³em, pismo Pa-
ni Minister pos³u¿y³o tym osobom do poœwiadczenia legalnoœci wobec orga-
nów przymusu: policji w Zielonej Górze oraz firmy ochroniarskiej strzeg¹cej
uczelni przed bezprawnym zajêciem.

Jak pisze dr hab. Ryszard Domañski, dzia³anie przeciw dokumentom, po-
pe³nione przez Pani¹ Minister, mia³o byæ wspomagane i inspirowane przez wi-
ceminister, prof. dr hab. Gra¿ynê Prawelsk¹-Skrzypek, która pismem z dnia
23 wrzeœnia 2008 r. (BKA/S/390/2008) przygotowa³a grunt pod wymienione
pismo Pani Minister z dnia 24 wrzeœnia 2008 r. W swoim piœmie do Jaros³awa
Podolskiego pani wiceminister Prawelska-Skrzypek napisa³a: „Zwracam siê
do Pana o z³o¿enie oœwiadczenia, ¿e wy¿ej wymienione pe³nomocnictwo nie zo-
sta³o odwo³ane, tj. ¿e nie zosta³ Pan poinformowany w jakikolwiek sposób
o fakcie odwo³ania pe³nomocnictwa”. Dalej pani wiceminister zachêca J. Podol-
skiego do „przes³ania tego dokumentu jak najszybciej faxem”, a nastêpnie pro-
si o spotkanie celem „podjêcia dalszych ustaleñ”. W opinii dra hab. Ryszarda
Domañskiego by³o to œwiadome fa³szowanie rzeczywistoœci przez uznanie za
prawomocne pe³nomocnictwa udzielonego J. Podolskiemu przez dra hab. pro-
fesora mianowanego SGH Andrzeja Bienia jako „by³ego rektora” WSHiFM
w Warszawie, za³o¿ycielki ZWSHiFM w Zielonej Górze. Pani wiceminister do-
skonale wiedzia³a, ¿e profesor mianowany SGH dr hab. Andrzej Bieñ nie móg³
byæ rektorem uczelni warszawskiej WSHiFM z przyczyn opisanych wczeœniej.

Wydaje siê oczywiste, ¿e w maju 2008 r., kiedy po raz pierwszy usi³owa-
no powo³aæ M. Kelles-Krauza na rektora WSHiFM, J. Podolski nie posiada³
wymienionego upowa¿nienia od A. Bienia i nie posiada³ go do dnia 21 sierp-
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nia 2008 r., na który datowane jest postanowienie Pani Minister. Skoro
J. Podolski nie mia³ pe³nomocnictwa „by³ego rektora, A. Bienia”, to nie móg³
zwo³aæ posiedzenia senatu w maju 2008 r., które usprawiedliwia³oby wybór
Kelles-Krauza na rektora WSHiFM. Gdyby je mia³, toby je okaza³ i obali³ po-
stanowienie ministra z 21 sierpnia 2008 r., nieuznaj¹ce pierwszego wyboru
Kelles-Krauza. Mo¿na zatem domniemywaæ, ¿e pe³nomocnictwo A. Bienia dla
J. Podolskiego zosta³o spreparowane i antydatowane na 28 sierpnia 2007 r.
(a wiêc na rok wczeœniej) na wyraŸne ¿yczenie G. Prawelskiej-Skrzypek
w wyniku jej rozmów z Podolskim w dniu 16 wrzeœnia 2008 r., któr¹ to datê
pani wiceminister przywo³uje w swoim piœmie z dnia 23 wrzeœnia 2008 r.

Podsumowuj¹c: A. Bieñ nigdy nie mia³ zdolnoœci prawnej do wystawia-
nia wymienionego pe³nomocnictwa, wiêc nie mog³o ono wywo³ywaæ skutków
prawnych. Nie mo¿e zatem ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e Pani Minister przyzwoli³a
w konsekwencji na bezprawne dzia³ania osób zabiegaj¹cych o kontrolê nad
obydwiema uczelniami: WSHiFM im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
i ZWSHiFM im. Jana Paw³a II w Zielonej Górze. Argumentem za tym jest
wspomniane na pocz¹tku pismo z dnia 24 wrzeœnia 2008 r., w którym Pani
Minister uznaje legalnoœæ zwo³ania senatu WSHiFM przez J.G. Podolskiego
„w przedmiocie zaopiniowania powo³ania nowego rektora w osobie prof. dra
hab. Micha³a Kelles-Krauza”, gdy w sposób oczywisty J. Podolski nie móg³
dysponowaæ legalnym pe³nomocnictwem do zwo³ania senatu WSHiFM. Pani
Minister by³a w pe³ni œwiadoma wagi tego listu, gdy¿ zaledwie miesi¹c wcze-
œniej, w dniu 21 sierpnia 2008 r., pismem DSW-3-4003-383/08 wyda³a po-
stanowienie, w którym rozlegle uzasadnia³a, dlaczego dr hab. Kelles-Krauz
nie jest rektorem warszawskiej WSHiFM, za³o¿ycielki uczelni zielonogórskiej.
W konsekwencji otworzy³o to drogê drowi hab. M. Kelles-Kauzowi do wystê-
powania o zatwierdzenie zmian w statucie Zachodniej Wy¿szej Szko³y Han-
dlu i Finansów Miêdzynarodowych im. Jana Paw³a II w Zielonej Górze, które
Pani Minister skwapliwie, w ci¹gu zaledwie szeœciu dni, zatwierdzi³a i w ten
sposób umo¿liwi³a zagarniêcie tej uczelni przez osoby niepowo³ane oraz do-
prowadzi³a do utraty pracy przez osoby, które tê uczelniê rozwija³y.

Pani Minister, uprzejmie proszê o wyjaœnienie powy¿szych kwestii. Jed-
noczeœnie nadmieniam, ¿e w zale¿noœci od Pani odpowiedzi, zwrócê siê
z proœb¹ o zajêcie stanowiska w tej sprawie do premiera Donalda Tuska oraz
do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Czes³awa Ryszki z³o¿one na 43. po-

siedzeniu Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. w sprawie oceny legalnoœci pe³nienia
przez Pana dr hab. in¿. Micha³a Kelles-Krauza funkcji rektora Wy¿szej Szko³y Handlu
i Finansów Miêdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, uprzejmie infor-
mujê, co nastêpuje.
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Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.), minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa
wy¿szego sprawuje nadzór nad zgodnoœci¹ dzia³añ uczelni z przepisami prawa i statu-
tem oraz z treœci¹ udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a tak¿e
prawid³owoœci¹ wydatkowania œrodków publicznych. Minister w³aœciwy do spraw
szkolnictwa wy¿szego mo¿e ¿¹daæ informacji i wyjaœnieñ od organów uczelni oraz za³o-
¿yciela uczelni niepublicznej, a tak¿e dokonywaæ kontroli dzia³alnoœci uczelni.

Dzia³aj¹c na podstawie ww. przepisu w trybie nadzoru nad uczelniami, minister
w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego ocenia prawid³owoœæ powo³ywania organów
jednoosobowych uczelni. W zwi¹zku z wygaœniêciem Panu prof. dr hab. Jackowi Roñ-
dzie mandatu rektora ww. uczelni z mocy prawa oraz w¹tpliwoœciami co do legalnoœci
powo³ania jego nastêpcy – Pana dr hab. in¿. Micha³a Kelles-Krauza Ministerstwo pod-
jê³o odpowiednie czynnoœci w ramach których, na podstawie zgromadzonej w sprawie
dokumentacji ostatecznie ustali³o, ¿e organy jednoosobowe Wy¿szej Szko³y Handlu
i Finansów Miêdzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, w tym Rektor Pan
dr hab. in¿. Micha³ Kelles-Krauz, zosta³y powo³ane w sposób zgodny ze statutem oraz
ustaw¹.

W wyniku szczegó³owego postêpowania wyjaœniaj¹cego, w oparciu o opinie zewnêtrz-
nych ekspertów, Ministerstwo uzna³o wa¿noœæ pe³nomocnictwa z dnia 28 sierpnia
2007 r. udzielonego przez by³ego rektora ww. uczelni Pana prof. dr hab. Andrzeja Wi-
tolda Bienia (po wygaœniêciu jego mandatu) prorektorowi tej¿e uczelni, Jaros³awowi
Gerardowi Podolskiemu i w konsekwencji legalnoœæ zwo³anego przez Pana Jaros³awa
Gerarda Podolskiego nadzwyczajnego posiedzenia senatu uczelni i podjêtych na nim
uchwa³ dotycz¹cych zaopiniowania odwo³ania dotychczasowego rektora Pana prof. dr
hab. Jacka Roñdy i powo³ania nowego rektora – Pana dr hab. in¿. Micha³a Kelles-Krauza.

Nale¿y bowiem podkreœliæ, ¿e pe³nomocnictwo dla Pana Jaros³awa Gerarda Podol-
skiego udzielone przez ówczesnego rektora uczelni mia³o charakter bezterminowy,
w zwi¹zku z tym zachowywa³o swoj¹ wa¿noœæ do momentu skutecznego odwo³ania go
przez nastêpcê Pana prof. dr hab. Andrzeja Bienia na stanowisku rektora, tj. Pana
prof. dr hab. Jacka Roñdê. Z posiadanych informacji wynika³o natomiast, ¿e przedmio-
towe pe³nomocnictwo nigdy nie zosta³o formalnie cofniête, w konsekwencji obowi¹zy-
wa³o po zakoñczeniu kadencji Pana prof. dr hab. Andrzeja Bienia.

Pragnê ponadto wyjaœniæ, ¿e przywo³ane w oœwiadczeniu Pana Senatora postano-
wienie Ministra z dnia 21 sierpnia 2008 r. dotyczy³o zawieszenia postêpowania w spra-
wie wniosku o zatwierdzenie zmian w statucie Zachodniej Wy¿szej Szko³y Handlu
i Finansów Miêdzynarodowych im. Jana Paw³a II z siedzib¹ w Zielonej Górze. Zawiesze-
nie postêpowania sta³o siê konieczne w zwi¹zku z w¹tpliwoœciami co do umocowania
Pana dr hab. in¿. Micha³a Kelles-Krauza, który z³o¿y³ przedmiotowy wniosek, do wystê-
powania w imieniu za³o¿yciela ww. uczelni – Wy¿szej Szko³y Handlu i Finansów Miê-
dzynarodowych im. Fryderyka Skarbka jako jej rektor. W uzasadnieniu do ww.
postanowienia Minister wskaza³, ¿e powo³anie Pana dr hab. in¿. Micha³a Kelles-Krauza
do pe³nienia funkcji rektora warszawskiej uczelni by³o nieskuteczne z uwagi na brak
mo¿liwoœci zwo³ania posiedzenia senatu w celu uzyskania obowi¹zkowej w tej kwestii,
stosownie do art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, opinii senatu. Choæ wprawdzie w dniu 16 maja 2008 r. zosta³o zwo³ane przez Pa-
na Jaros³awa Gerarda Podolskiego – prorektora uczelni nadzwyczajne posiedzenie
senatu, na którym senat pozytywnie zaopiniowa³ kandydaturê Pana dr hab. in¿. Mi-
cha³a Kelles-Krauza na stanowisko rektora, to jednak pojawi³y siê w¹tpliwoœci co do
skutecznoœci i prawid³owoœci tak zwo³anego posiedzenia. W myœl bowiem § 15 i § 18
ust. 9 statutu, uprawnionym do zwo³ywania i przewodniczenia posiedzeniom senatu
by³ rektor uczelni. Mandat dotychczasowego rektora – Pana prof. dr hab. Jacka Roñdy
wygas³ natomiast z mocy prawa na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z chwil¹ podjêcia
przez niego dodatkowego zatrudnienia. W tej sytuacji, stosownie do postanowieñ sta-
tutowych, zwo³anie nadzwyczajnego posiedzenia senatu przez Pana Jaros³awa Gerar-
da Podolskiego mog³o zostaæ uznane za prawid³owe dopiero po przed³o¿eniu
odpowiedniego pe³nomocnictwa udzielonego przez rektora uczelni. Nale¿y w tym miej-
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scu podkreœliæ, ¿e w dniu wydania ww. postanowienia Ministrowi nie by³o znane
oœwiadczenie by³ego rektora Pana prof. dr hab. Andrzej Bienia z dnia 28 sierpnia 2007 r.
zawieraj¹ce bezterminowe pe³nomocnictwo dla Pana Jaros³awa Gerarda Podolskiego.
Kopia ww. oœwiadczenia zosta³a przed³o¿ona organowi dopiero na spotkaniu maj¹cym
miejsce w budynku Ministerstwa w dniu 16 wrzeœnia 2008 r.

Jednoczeœnie zapewniam Pana Marsza³ka, ¿e kwestia powo³ania Pana prof. dr hab.
Andrzeja Bienia na stanowisko rektora Wy¿szej Szko³y Handlu i Finansów Miêdzyna-
rodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie by³a ju¿ wielokrotnie przez Minister-
stwo wyjaœniana. Ponadto pragnê zaznaczyæ, ¿e nie potwierdzi³a siê informacja na
temat orzeczenia zakazu sprawowania funkcji w zarz¹dach i radach nadzorczych spó-
³ek kapita³owych wobec Pana Piotra Kusznieruka – Prezesa Zarz¹du Miêdzynarodowej
Szko³y Handlu Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rynii Lesie (za³o¿yciela ww. uczelni), który w imie-
niu za³o¿yciela powo³a³ Pana prof. dr hab. Andrzeja Bienia na rektora. Wed³ug bowiem
zaœwiadczenia z Krajowego Rejestru Karnego Pan Piotr Kusznieruk na dzieñ 21 listo-
pada 2008 r. nie figurowa³ w kartotece karnej rejestru.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
prof. Gra¿yna Prawelska-Skrzypek
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
W roku 2007 zakoñczono realizacjê pilota¿owego programu rz¹dowego

„Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ci¹g³a po-
moc dziecku zagro¿onemu niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnemu
oraz jego rodzinie”. Pilota¿ dowiód³ skutecznoœci programu, jednym z oczywi-
stych wniosków by³a potrzeba kontynuowania go ju¿ w docelowej formie.
Atutem programu jest jego miêdzysektorowy charakter, bardzo u³atwiaj¹cy
rodzicom wspieranie swoich niepe³nosprawnych dzieci.

Tymczasem od ponad roku trwaj¹ prace legislacyjne nad rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów z niejasnych powodów nieukoñczone. Stowarzyszenia
rodziców, a tak¿e wykonawcy programu, nie bardzo rozumiej¹, czemu zarzu-
cono program, który zyska³ tak pozytywne recenzje.

W tej sytuacji zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie, czy planowane jest
wydanie rozporz¹dzenia RM w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Sidorowicz

OdpowiedŸ
PE£NOMOCNIKA RZ¥DU
ds. RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza

Arabskiego (DSPA-4813-61-(3)/09) dotycz¹ce oœwiadczenia senatora W³adys³awa Si-
dorowicza z 43. posiedzenia Senatu w dniu 5 listopada 2009 roku uprzejmie przekazu-
je nastêpuj¹ce wyjaœnienie.

W dniu 31 grudnia 2007 zakoñczona zosta³a realizacja pilota¿owego programu
rz¹dowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ci¹g³a po-
moc dziecku zagro¿onemu niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnemu oraz jego ro-
dzinie” dalej: WWKSC. Na podstawie zarz¹dzenia Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 stycznia 2005 r. w sprawie powo³ania Miêdzyresortowego Zespo³u do Spraw Koordy-
nacji Zadañ Wynikaj¹cych z Pilota¿u Programu Rz¹dowego WWKSC (M.P. Nr 3,
poz. 30), realizacjê pilota¿u koordynowa³ i pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Miêdzyre-
sortowego Zespo³u, Minister Edukacji Narodowej.

Istotê tego programu stanowi³a nowatorska idea zharmonizowania dzia³añ trzech
resortów: zdrowia, edukacji i polityki spo³ecznej na rzecz poprawy rozwoju ma³ego
dziecka zagro¿onego niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnego oraz jego rodziny
i finansowanie tych dzia³añ przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oraz jednostkê samorz¹du terytorialnego.

D³ugofalowym zadaniem tego Programu by³o podniesienie poziomu bio-psycho-
-spo³ecznego funkcjonowania dziecka, umo¿liwienie mu rozpoczynania nauki w szkole
najbli¿ej miejsca zamieszkania w integracji ze sprawnymi rówieœnikami, zdobycie
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adekwatnego do mo¿liwoœci rozwojowych wykszta³cenia, a w ¿yciu doros³ym autono-
micznego funkcjonowania, w tym samodzielnoœci ekonomicznej.

Pilota¿ Programu by³ zorganizowany w formie ogólnopolskiego konkursu dla placó-
wek udzielaj¹cych pomocy terapeutyczno-edukacyjnej ma³ym dzieciom z zaburzeniem
rozwojowymi oraz ich rodzinom. Po zakoñczeniu dzia³añ programowych, zosta³ opra-
cowany i opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej „Ra-
port z realizacji pilota¿u programu rz¹dowego”. Nie podjêto ¿adnych dzia³añ w celu
kontynuacji realizacji zadañ z programu pilota¿owego.

Z uwagi jednak na wynikaj¹ce z raportu wnioski dotycz¹ce kontynuacji dzia³añ po-
mocowych dla dzieci oraz ich rodzin, z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej, w dniu
25 czerwca 2008 r. zorganizowano spotkanie robocze, na które zaproszono przedstawi-
cieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem spotkania by³o omówienie ww. problematyki i ewentualne zawarcie porozu-
mienia dotycz¹cego u³atwienia przez w³aœciwy resort, dzia³añ na rzecz wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci i ich finansowanie.

Ze wzglêdu jednak na brak podstawy prawnej, która dawa³aby Ministrowi Edukacji
Narodowej prawo do koordynowania prac ministrów w³aœciwych do spraw: zdrowia,
pracy i polityki spo³ecznej oraz NFZ i PFRON, w uzgodnieniu z Pe³nomocnikiem Rz¹du
do Spraw Równego traktowania, w dniu 30 lipca 2008 roku Minister Edukacji Narodo-
wej Pani Katarzyna Hall skierowa³a pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda
Tuska o wyra¿enie zgody na koordynowanie prac Zespo³u opracowuj¹cego treœæ „Poro-
zumienia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministra
Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w sprawie realizacji wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci niepe³nosprawnych lub zagro¿onych niepe³nosprawnoœci¹ od chwili wy-
krycia zagro¿enia niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnoœci do rozpoczêcia nauki
w szkole oraz ich rodzin” i przygotowanie programu rz¹dowego kontynuuj¹cego dzia³ania
pilota¿owe na kolejne lata – przez Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Równego Traktowania.

Celem tego programu mia³aby byæ kontynuacja kompleksowego wspierania rozwo-
ju ma³ego dziecka (od momentu wykrycia niepe³nosprawnoœci lub dysfunkcji) przez in-
terdyscyplinarny zespó³ specjalistów i prowadzenie go w jednej placówce spe³niaj¹cej
standardy interdyscyplinarne trzech resortów: zdrowia, edukacji i polityki spo³ecznej.

8 lipca 2008 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z inicjatywy Pe³nomocnika
Rz¹du do Spraw Równego Traktowania Pani El¿biety Radziszewskiej spotka³ siê robo-
czy zespó³ sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
Prezesa Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych oraz Pe³no-
mocnika Rz¹du do spraw Równego Traktowania. Spotkanie poœwiecone by³o wypraco-
waniu wspólnego porozumienia w sprawie realizacji wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci o zaburzonym rozwoju od chwili wykrycia zagro¿enia niepe³nosprawnoœci¹ lub
niepe³nosprawnoœci do rozpoczêcia nauki w szkole oraz ich rodzin. Na kolejnych spot-
kaniach, które odby³y siê sierpniu i wrzeœniu 2008 roku opracowano projekt wspólne-
go porozumienia i jednoczeœnie przygotowano projekt zarz¹dzenia powo³uj¹cego
Zespó³ do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dzieci o zaburzonym rozwoju od
chwili wykrycia zagro¿enia niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnoœci do rozpoczê-
cia nauki w szkole oraz ich rodzin.

We wrzeœniu 2008 roku projekt zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Ze-
spo³u zosta³ przes³any do uzgodnieñ miêdzyresortowych. W wyniku konsultacji miê-
dzyresortowych zg³oszone zosta³y uwagi do projektu zarz¹dzenia przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Ministra Cz³onka Rady Ministrów Przewodnicz¹cego
Komitetu Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwoœci, Ministra Nauki i Szkolnictwa
oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, które w czêœci zosta³y przez projektodaw-
cê uwzglêdnione. Uwagi Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Ministra Cz³onka
Rady Ministrów Przewodnicz¹cego Komitetu Rady Ministrów mia³y charakter zasadni-
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czy i decyduj¹cy na dalsze prace nad projektowanym zarz¹dzeniem. Uwaga Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo³ecznej dotyczy³a wykreœlenia z tytu³u projektu zarz¹dzenia
oraz treœci pojêcia „zagro¿enia niepe³nosprawnoœci¹”. Koniecznoœæ wykreœlenia wyra-
zów „zagro¿enia niepe³nosprawnoœci¹” – wg Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej –
wynika z faktu, i¿ taka kategoria osób nie istnieje w ¿adnych powszechnie obowi¹zu-
j¹cych przepisach. Z kolei próba zdefiniowania takiego pojêcia powodowa³aby koniecz-
noœæ stworzenia na poziomie ustawowym, nowego rodzaju procedury orzekania, tym
razem o istnieniu zagro¿enia stania siê osob¹ niepe³nosprawn¹.

Uwaga Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej nie zosta³a uwzglêdniona przez pro-
jektodawców, poniewa¿ termin ten nie jest terminem, który zosta³ stworzony na po-
trzeby tego zarz¹dzenia, ale funkcjonowa³ ju¿ w pilota¿owym programie „Wczesna
wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ci¹g³a pomoc dziecku zagro¿o-
nemu niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnemu oraz jego rodzinie”, którego
wspó³autorem by³o w 2004 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Natomiast
termin dziecko zagro¿one niepe³nosprawnoœci¹, jest okreœleniem medycznym i jest po-
jêciem u¿ywanym powszechnie w œrodowisku medycznym i oznacza dziecko z grupy
wysokiego ryzyka ci¹¿owo-porodowego, u którego lekarz stwierdza zagro¿enie niepra-
wid³owym rozwojem, niepe³nosprawnoœci¹ lub upoœledzeniem czynnoœci fizycznych,
posiadaj¹ce równie¿ opiniê lub orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwo-
ju, wydane przez publiczn¹ poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹. Termin „dziecko
zagro¿one niepe³nosprawnoœci¹” funkcjonuje tak¿e w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U.
z 2008 Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), gdzie art. 27 ust. 1 pkt 2 tej¿e ustawy stanowi, ¿e
œwiadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykry-
wania chorób obejmuj¹ wczesn¹, wielospecjalistyczn¹ i kompleksow¹ opiekê nad
dzieckiem zagro¿onym niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnym.

Natomiast uwaga zg³oszona przez Ministra Cz³onka Rady Ministrów Przewodni-
cz¹cego Sta³ego Komitetu Rady Ministrów Zbigniewa Derdziuka dotyczy³a zakresu
kompetencji organu, który zgodnie z dokumentem mia³by sprawowaæ funkcjê koordy-
natora dzia³añ Zespo³u, poniewa¿ propozycja zawarta w projekcie wykracza poza kom-
petencje przyznane Pe³nomocnikowi Rz¹du do Spraw Równego Traktowania.

Uwaga ta równie¿ nie zosta³a uwzglêdniona przez projektodawców, poniewa¿
w sierpniu 2008 roku, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall
w uzgodnieniu z Pe³nomocnikiem Rz¹du do Spraw Równego Traktowania, Prezes Rady
Ministrów, wyrazi³ zgodê na koordynowanie prac zespo³u opracowuj¹cego treœæ „Poro-
zumienia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministra
Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w sprawie realizacji wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci niepe³nosprawnych lub zagro¿onych niepe³nosprawnoœci¹ od chwili wy-
krycia zagro¿enia niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnoœci do rozpoczêcia nauki
w szkole oraz ich rodzin” oraz przygotowanie programu rz¹dowego kontynuuj¹cego
dzia³ania pilota¿owe na nastêpne lata, przez Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Równego
Traktowania.

20 marca 2009 roku Pe³nomocnik Rz¹du do Spraw Równego Traktowania przes³a³
projekt zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespo³u do spraw wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci o zaburzonym rozwoju od chwili wykrycia zagro¿enia nie-
pe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnoœci do rozpoczêcia nauki w szkole oraz ich ro-
dzin wraz z uwagami na rêce Sekretarza Rady Ministrów Pana Macieja Berka z proœb¹
o przed³o¿enie do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Sekretarz Rady Ministrów Maciej Berek pismem z dnia 25 marca 2009 roku wska-
za³ na koniecznoœæ wyjaœnienia uwag zg³oszonych przez Przewodnicz¹cego Komitetu
Rady Ministrów oraz uzgodnienie projektu zarz¹dzenia z Ministrem Pracy i Polityki
Spo³ecznej, którego przedstawiciel (Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Osób Niepe³no-
sprawnych) ma byæ Wiceprzewodnicz¹cym Zespo³u.

Z uwagi na brak zgody Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Osób Niepe³nosprawnych na
takie brzmienie projektu zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespo³u do
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spraw wczesnego wspomagania rozwoju dzieci o zaburzonym rozwoju od chwili wykry-
cia zagro¿enia niepe³nosprawnoœci¹ lub niepe³nosprawnoœci do rozpoczêcia nauki
w szkole oraz ich rodzin, praca nad treœci¹ „Porozumienia Ministra Edukacji Narodo-
wej, Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, Prezesa Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych w sprawie realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepe³nosprawnych
lub zagro¿onych niepe³nosprawnoœci¹ od chwili wykrycia zagro¿enia niepe³nospraw-
noœci¹ lub niepe³nosprawnoœci do rozpoczêcia nauki w szkole oraz ich rodzin” nie by³a
mo¿liwa.

W piœmie z dnia 26 paŸdziernika 2009 r. Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Osób Nie-
pe³nosprawnych Jaros³aw Duda wyrazi³ pozytywn¹ opiniê w kwestii zasadnoœci powo-
³ania takiego zespo³u, jako cia³a opiniodawczo-doradczego, jednak nie odniós³ siê do
wczeœniejszych zastrze¿eñ zg³aszanych przez Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Osób Nie-
pe³nosprawnych mianowicie dotycz¹cych okreœlenia dziecka „zagro¿onego niepe³no-
sprawnoœci¹”.

Ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 roku Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Osób Nie-
pe³nosprawnych Jaros³aw Duda przekaza³ na rêce Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Rów-
nego Traktowania pismo, w którym poinformowa³, ¿e uwagi do ww. projektu zarz¹dze-
nia dotycz¹ce pojêcia „zagro¿one niepe³nosprawnoœci¹” zosta³y uzgodnione i w zwi¹z-
ku z tym nie podtrzymuje uwag w tym zakresie do projektowanego zarz¹dzenia.

W chwili obecnej mo¿liwe jest wiêc przekazanie ponownie projektu zarz¹dzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zespo³u do spraw wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci o zaburzonym rozwoju od chwili wykrycia zagro¿enia niepe³nosprawnoœci¹ lub
niepe³nosprawnoœci do rozpoczêcia nauki w szkole oraz ich rodzin na rêce Sekretarza
Rady Ministrów z proœb¹ o przed³o¿enie do podpisu Prezesa Rady Ministrów.

Z powa¿aniem

Sekretarz Stanu
PE£NOMOCNIK RZ¥DU
ds. RÓWNEGO TRAKTOWANIA
El¿bieta Radziszewska
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Fundacja na rzecz Dzieci Zag³êbia Miedziowego od wielu lat prowadzi
dzia³ania profilaktyczne skierowane do dzieci ¿yj¹cych w ska¿onym œrodo-
wisku. Zakup i remont obiektów w miejscowoœci Krzynki z przeznaczeniem
na Centrum Profilaktyki Zdrowotnej kredytowa³ Bank Ochrony Œrodowiska.
Dosz³o co prawda do niezawinionych opóŸnieñ w procesie inwestycyjnym, in-
westycjê jednak ukoñczono, ale bank z niezrozumia³ych powodów odmówi³
zawarcia ugody, wypowiedzia³ umowê kredytow¹ i przyst¹pi³ do egzekucji
nale¿noœci. Przerwano funkcjonowanie Centrum w Krzynkach, a maj¹tek zli-
cytowano przy podejrzanej wycenie. Dalsze egzekucje zagra¿aj¹ funkcjono-
waniu Fundacji w jej legnickiej siedzibie.

W powsta³ej sytuacji proszê o kontrolê dzia³añ Banku Ochrony Œrodowis-
ka. Wa¿ne jest tu zw³aszcza rozwianie w¹tpliwoœci co do tego, czy kierownic-
two banku nie dzia³a³o z zamiarem wrogiego przejêcia maj¹tku z narusze-
niem wa¿nych interesów spo³ecznych.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Sidorowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do pisma z dnia 12 listopada 2009 r., sygn. BPS/DSK-043-2122/09,

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora W³adys³awa Sidorowicza podczas
43. posiedzenia Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r. dotycz¹cego dzia³añ Banku
Ochrony Œrodowiska SA w Warszawie w zwi¹zku z inwestycj¹ realizowan¹ przez Fun-
dacjê na rzecz Dzieci Zag³êbia Miedziowego w miejscowoœci Krzynki, niniejszym prze-
kazujê uzyskane za poœrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, nastêpuj¹ce informacje i wyjaœnienia Banku.

Bank Ochrony Œrodowiska SA Oddzia³ we Wroc³awiu udzieli³ Fundacji na rzecz
Dzieci Zag³êbia Miedziowego dwóch kredytów:

1. kredytu inwestycyjnego (na podstawie umowy zawartej w dniu 02.10.2000 r.
z póŸniejszymi aneksami) w wys. 600.000 EUR z przeznaczeniem na: zakup nieru-
chomoœci w Krzynkach, modernizacji po³o¿onych tam obiektów z przeznaczeniem
na Centrum Profilaktyki Zdrowotnej dla Dzieci i M³odzie¿y z terenów zagro¿onych
ekologicznie.

Zabezpieczenie udzielonego kredytu by³o nastêpuj¹ce:
– porêczenie BGK do wysokoœci 70% kwoty kapita³u,
– hipoteka umowna na nieruchomoœci zabudowanej po³o¿onej w Legnicy przy

ul. Okrzei 10, obj. KW 45466,
– hipoteka umowna na kwotê 50 000 EUR oraz hipoteka kaucyjna do kwoty

120 000 EUR na nieruchomoœci zabudowanej we wsi Krzynki, obj. KW 7287A,
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– weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracj¹ wekslow¹,
– pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w BOŒ SA.
2. kredytu inwestycyjnego (na podstawie umowy z dnia 11.06.2004 r. z aneksami)

w wysokoœci 1.810.000 PLN z przeznaczeniem na dokoñczenie modernizacji obiektów
w Krzynkach, na sp³atê 3 rat zaleg³ych z tytu³u umowy kredytu denominowanego
(550 000,00 PLN) oraz na sp³atê wymagalnych zobowi¹zañ wobec wykonawców zada-
nia inwestycyjnego (661 692,99 PLN). Kredyt ten zosta³ udzielony Fundacji w ramach
restrukturyzacji dotychczasowego zad³u¿enia i przeznaczony na sp³atê wymagalnego
zad³u¿enia wobec Banku oraz wykonawców.

Zabezpieczenie udzielonego kredytu by³o nastêpuj¹ce:
– hipoteka umowna w kwocie 1 810 000 PLN oraz kaucyjna do kwoty 753 865 PLN

na nieruchomoœci gruntowej zabudowanej po³o¿onej we wsi Krzynki, obj. KW
nr 7287A,

– weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracj¹ wekslow¹,
– pe³nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w BOŒ SA.
Z powodu opóŸnieñ w realizacji inwestycji i braku obs³ugi zobowi¹zañ, Oddzia³

Banku we Wroc³awiu, jak wynika z informacji BOŒ SA, wielokrotnie podejmowa³ próby
przeprowadzenia procesu restrukturyzacji zad³u¿enia Fundacji. U podstaw daleko
id¹cych, zdaniem BOŒ SA ustêpstw Banku wobec Fundacji, sta³a wola doprowadzenia
do sfinalizowania inwestycji, która mia³a s³u¿yæ ratowaniu zdrowia chorych dzieci.

Poniewa¿ dzia³ania podejmowane przez Oddzia³ Banku nie przynios³y rezultatu,
a Fundacja nie by³a w stanie sp³acaæ rat kredytów w uzgodnionych terminach, wa-
runki umowy zosta³y wypowiedziane w lutym 2006 r., a transakcje przekazane do
windykacji.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez BOŒ SA po przejêciu transakcji
przez Departament Kredytów Trudnych przeprowadzona zosta³a analiza sytuacji
ekonomiczno-finansowej Fundacji pod k¹tem mo¿liwoœci dokonania restrukturyzacji
zad³u¿enia, wynikaj¹cego z tytu³u udzielonych kredytów. Dokonuj¹c weryfikacji do-
tychczas podjêtych przez Bank dzia³añ maj¹cych na celu, jak okreœli³ BOŒ SA, „rato-
wanie” Fundacji oceniono, ¿e wielokrotnie udzielane ulgi w sp³acie, przynios³y
odwrotny od spodziewanego skutek, doprowadzaj¹c wrêcz do pogorszenia kondycji fi-
nansowej d³u¿nika. Zdecydowanie powiêkszy³y siê równie¿ zobowi¹zania Fundacji wo-
bec innych podmiotów (kilku wierzycieli wszczê³o przeciwko Fundacji egzekucjê).
W zwi¹zku z tym pozycja Banku jako wierzyciela uleg³a znacznemu os³abieniu.

Ponadto Bank stwierdzi³, ¿e Fundacja nie dope³ni³a nastêpuj¹cych umownych wa-
runków:

– Bank nie by³ w sposób rzetelny informowany o aktualnej sytuacji finansowej Fun-
dacji;

– Fundacja nie przeprowadza³a obrotów przez rachunek w banku (przez 10 miesiê-
cy w 2006 roku wynios³y one jedynie 2 271,35 z³);

– Fundacja zataja³a rzeczywiste zobowi¹zania wobec wykonawców inwestycji
w Krzynkach (wed³ug ustaleñ Banku wynios³y one ok. 900.000 z³);

– wierzyciele Fundacji przyst¹pili do egzekucji swoich nale¿noœci (na rachunki
bankowe wp³ywa³y zajêcia komornicze oraz dosz³o do obci¹¿enia nieruchomoœci
w Krzynkach hipotek¹ przymusow¹ na rzecz jednego z wykonawców);

– nast¹pi³o znaczne opóŸnienie w realizacji inwestycji i po raz kolejny nie dochowa-
no terminu jej ukoñczenia (do wykoñczenia pozosta³y wówczas dwa budynki, których
oddanie do u¿ytku by³o niezbêdne dla podjêcia pe³nej dzia³alnoœci profilaktyczno-
-leczniczej).

Analiza sprawozdañ finansowych Fundacji przez Bank wykaza³a ponadto, ¿e
okreœlenie w nak³adach finansowych poniesionego wk³adu w³asnego, obejmowa³o rów-
nie¿ darowizny w postaci rzeczowej, np. wyposa¿enia sal. Osi¹gniêcie przez Fundacjê
w 2006 r. zysku wynika³o z otrzymanych dotacji celowych. Wynik finansowy w du¿ym
stopniu by³ uzale¿niony od dotacji wykazywanych w sprawozdaniach jako przychód
w pozosta³ych kosztach operacyjnych. W istocie rzeczy nie stanowi³y one œrodków, któ-
re mog³y stanowiæ Ÿród³o sp³aty, a ich przeznaczenie by³o okreœlone zgodnie z wol¹ do-
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natora. Do kosztów generowanych przez Fundacjê dochodzi³y równie¿ koszty
utrzymania obiektu w Krzynkach. Sta³y nadzór konserwatora zabytków powodowa³
koniecznoœæ ponoszenia kolejnych kosztów w celu utrzymania i remontowania obiek-
tów oraz utrzymania drzewostanu.

Ponadto Bank Ochrony Œrodowiska SA poinformowa³, i¿ niezale¿nie od powy¿sze-
go, przedstawione zosta³y Prezesowi Fundacji warunki Banku umo¿liwiaj¹ce zawarcie
umowy ugody. Sugestie ze strony Banku o zasadnoœci podjêcia przez Zarz¹d Fundacji
dzia³añ skierowanych na poszukiwanie i pozyskanie inwestora nie zosta³y jednak
uwzglêdnione. Wskazano równie¿ rozwa¿enie stworzenia podmiotu gospodarczego
i pozyskanie udzia³owca, który wniós³by udzia³y w postaci kapita³u i umo¿liwi³ sp³atê
czêœci zobowi¹zañ oraz szybkie ukoñczenie inwestycji. Jednak¿e ta propozycja równie¿
nie zosta³a przyjêta w przedstawionych planach Fundacji i nie zosta³y poczynione ¿adne
efektywne kroki w celu ich realizacji. Bank zmuszony by³ do dzia³añ windykacyjnych.
Postêpowanie egzekucyjne zosta³o wszczête w styczniu 2007 r.

Jak poinformowa³ BOŒ SA w toku postêpowania egzekucyjnego podjête zosta³y na-
stêpuj¹ce dzia³ania:

– uzyskano sp³atê kwoty w wysokoœci 1 006 070,65 PLN z tytu³u porêczenia udzie-
lonego przez BGK do umowy kredytowej nr l/ZK/I/2000/Kf,

– w pierwszej kolejnoœci skierowano wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nie-
ruchomoœci w Krzynkach w celu przeprowadzenia jej licytacyjnej sprzeda¿y,

– nastêpnie skierowany zosta³ wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nierucho-
moœci w Legnicy. Licytacja tej nieruchomoœci zosta³a zawieszona do momentu rozlicze-
nia œrodków uzyskanych ze sprzeda¿y nieruchomoœci w Krzynkach.

Ju¿ w toku postêpowania egzekucyjnego uzgodniono, i¿ za zgod¹ Banku Oœrodek
w Krzynkach zostanie sprzedany przez Fundacjê. Do transakcji jednak nie dosz³o.

Nieruchomoœæ w Krzynkach zosta³a sprzedana w trybie licytacyjnym w listopadzie
2007 r., a przys¹dzenie w³asnoœci na rzecz nabywcy nast¹pi³o w marcu 2008 r.
W zwi¹zku z wnoszonymi przez Fundacjê za¿aleniami na postanowienia Komornika
o kosztach egzekucyjnych, wp³yw sum uzyskanych z egzekucji trwa³ rok, co spowodo-
wa³o wzrost zobowi¹zañ Fundacji o naliczone w tym okresie odsetki.

Bank Ochrony Œrodowiska SA zwróci³ uwagê, ¿e wszystkie czynnoœci prowadzone
przez komornika s¹dowego mog¹ byæ zaskar¿one przez d³u¿nika i podlegaj¹ ocenie nie-
zawis³ego s¹du nadzoruj¹cego postêpowanie egzekucyjne. W trybie przewidzianym
przez kodeks postêpowania cywilnego d³u¿nik ma prawo odniesienia siê do wyceny ak-
tywów podlegaj¹cych egzekucji.

Ponadto BOŒ SA poinformowa³, ¿e od koñca sierpnia 2009 r. prowadzone s¹ roz-
mowy z Zarz¹dem Fundacji dotycz¹ce warunków dobrowolnej sp³aty pozosta³ego za-
d³u¿enia. Z informacji Banku Ochrony Œrodowiska wynika, i¿ w przedmiotowej
sprawie odby³y siê trzy spotkania z Prezesem Zarz¹du Fundacji (ostatnie w dniu
26.11.2009 r.) Maj¹c na wzglêdzie znaczny stopieñ zaspokojenia wierzytelnoœci wyra-
¿ona zosta³a przez Bank gotowoœæ ustalenia zasad dobrowolnej sp³aty pozosta³ej kwoty
g³ównej oraz zastosowania ulgi w sp³acie odsetek. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami
do Banku wp³yn¹³ wniosek Fundacji, który obecnie podlega analizie.

Przekazuj¹c powy¿sze informacje, chcia³bym podkreœliæ, ¿e Minister Œrodowiska
nie sprawuje nadzoru nad dzia³alnoœci¹ Banku Ochrony Œrodowiska SA. Dzia³ania
BOŒ SA nie podlegaj¹ te¿ kontroli Ministra Œrodowiska. Odnosi siê to równie¿ do reali-
zacji przez Bank poszczególnych umów zawartych w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ Banku.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Gdy wystêpowa³em do pana ministra z oœwiadczeniem dotycz¹cym

oœwietlenia krzy¿a na Giewoncie, z pokor¹ przyj¹³em uwagi dyrektora Tatrzañ-
skiego Parku Narodowego w sprawie rzekomej niekorzystnej ingerencji
w wyniku takiej inwestycji w ochronê Tatr jako naszego ogólnonarodowego
dobra. Oczywiœcie z pogl¹dami pana dyrektora trudno siê zgodziæ, bo w dwu-
dziestym pierwszym wieku nie trzeba przekopywaæ Tatr, ¿eby zrealizowaæ
ten pomys³. Wystarczy do tego celu wykorzystaæ energiê odnawialn¹.

Gdy kierowa³em do ministra sportu oœwiadczenie o celowoœci ubiegania
siê przez Polskê i S³owacjê o przyznanie zimowej olimpiady, po raz kolejny
zdecydowane weto zg³osi³ dyrektor Tatrzañskiego Parku Narodowego. Nie-
stety, argument o szkodliwoœci ka¿dego pomys³u i ka¿dej inwestycji dla
Tatr powoli staje siê ju¿ sloganem pana dyrektora.

W ostatnich dniach po raz kolejny pan dyrektor Tatrzañskiego Parku Na-
rodowego mówi „nie”, tym razem w sprawie korzystania z uroków Tatr przez
osoby niepe³nosprawne. Zas³uguj¹cy na powszechne uznanie i poparcie po-
mys³ Polskich Kolei Linowych, ¿eby na górnej stacji na Kasprowym Wierchu
wyrównaæ, a nastêpnie utwardziæ dwustumetrowy odcinek szlaku do Suchej
Prze³êczy, tak aby mo¿liwe by³o poruszanie siê po nim osób niepe³nospraw-
nych na wózkach inwalidzkich, wed³ug pana dyrektora bêdzie prowadzi³ do
nadmiernej ingerencji w przyrodê Tatr i oczywiœcie zgody na to byæ nie mo¿e.

Pragnê stwierdziæ, ¿e racje osób niepe³nosprawnych s¹ wed³ug mnie po-
za dyskusj¹, gdy¿ wyjazd przez nie z górnej stacji na szlak obecnie jest nie-
mo¿liwy z uwagi na stopnie. Nawet pomoc osób trzecich w pokonaniu tych
stopni niewiele daje, bo na szlaku s¹ wyboje. Modernizacja krótkiego odcin-
ka, zg³oszona przez PKL i bardzo logicznie uzasadniona, wydawa³a siê do
przyjêcia. Tymczasem po raz kolejny pan dyrektor mówi „nie”. A przecie¿ po-
winno siê osobom niepe³nosprawnym tworzyæ warunki umo¿liwiaj¹ce choæby
krótk¹ wycieczkê po tatrzañskim szlaku, bo Tatry to dobro ogólnonarodowe.
Coœ, co jest naturalne w ca³ej Europie i na ca³ym œwiecie, w Polsce jest zagro-
¿eniem. Nie mo¿na jednak mówiæ „nie” wobec wszelkich pomys³ów, tym bar-
dziej gdy ze wzglêdu na has³o „ochrona przyrody” zapominamy o ludziach,
w tym, jak siê okazuje, nawet o niepe³nosprawnych.

Szanowny Panie Ministrze, prawda o Tatrzañskim Parku Narodowym za-
czyna byæ coraz bardziej nieprzyjemna i w imiê elementarnej uczciwoœci nale-
¿y o tym mówiæ g³oœno. W tym samym czasie, gdy blokuje siê inwestycje dla
niepe³nosprawnych na Kasprowym, w Dolinie Piêciu Stawów Polskich pro-
wadzona jest budowa elektrowni wodnej z ra¿¹cym naruszeniem nie tylko
prawa budowlanego, ale przede wszystkim – prawa o ochronie przyrody.
Dlatego pytam, Panie Ministrze, kto w imieniu Tatrzañskiego Parku Narodo-
wego zatwierdzi³ tak opracowan¹ inwestycjê, która wed³ug specjalistów
z zakresu ochrony przyrody mo¿e w efekcie doprowadziæ do wyschniêcia Ma-
³ego Stawu, czyli za nied³ugo zamiast Doliny Piêciu Stawów mo¿emy mieæ Do-
linê Czterech Stawów. Zamiast bowiem zrobiæ spiêtrzenie wody bezpoœrednio
pod Siklaw¹ z Wielkiego Stawu lub z Przedniego Stawu, robi siê przekop
i umieszcza siê w nim rurê biegn¹c¹ z Wielkiego Stawu poprzez Ma³y Staw
i Przedni Staw, znajduj¹ce siê wy¿ej ni¿ Wielki Staw, do Litworowego ¯lebu.
I dopiero po przep³yniêciu tej okrê¿nej drogi woda ma dotrzeæ do turbin. Taka
ingerencja w przyrodê Tatr przyniesie nieodwracalne szkody.

Tak, Panie Ministrze, w Tatrach chroni siê jedyn¹ dolinê o charakterze alpej-
skim. To wszystko zaœ prowadzi do jednego wniosku: aby w trybie natychmiasto-
wym wys³aæ do Tatrzañskiego Parku Narodowego kontrolê, o ile nie nale¿a³oby ju¿
wprowadziæ prokuratora. Apelujê te¿ do pana ministra o ponowne i bardzo powa¿-
ne rozpatrzenie proœby PKL w przedstawionym zakresie. Sprawmy radoœæ osobom
niepe³nosprawnym. To przecie¿ góry s¹ dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla gór.

Tadeusz Skorupa
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do otrzymanego przy piœmie z dnia 12 listopada br. znak: BPS/DSK-

-043-2123/09 oœwiadczenia senatora Tadeusza Skorupy z³o¿onego na 43. posiedzeniu
Senatu w dniu 5 listopada 2009 r. dotycz¹cego sytuacji w Tatrzañskim Parku Narodo-
wym, uprzejmie dziêkujê za ocenê w sprawie funkcjonowania tego Parku.

Podzielam troskê Pana senatora Tadeusza Skorupy w sprawie pe³nego udostêpnie-
nia Parku osobom niepe³nosprawnym i informujê, ¿e dyrektorzy parków dysponuj¹
opracowaniem z zakresu udostêpniania parków narodowych niepe³nosprawnym, wy-
konanym z udzia³em zagranicznych ekspertów. W tym przypadku nale¿y mieæ na uwa-
dze uwarunkowania terenowe, jakie wystêpuj¹ w górskich parkach narodowych,
a szczególnie w Tatrzañskim Parku Narodowym, gdzie niektóre jego fragmenty s¹ bar-
dzo trudne i niebezpieczne do osi¹gniêcia nawet dla osób o pe³nej sprawnoœci.

Nawi¹zuj¹c do wniosku senatora Tadeusza Skorupy w sprawie dostêpnoœci Suchej
Prze³êczy dla niepe³nosprawnych, pragnê podkreœliæ, ¿e wynikaj¹ce trudnoœci nie
ograniczaj¹ siê do kwestii formalnych. Dojazd wózkiem inwalidzkim w KuŸnicach, od
miejsca wysiadania z samochodu do kas biletowych Polskich Kolei Linowych (PKL),
z uwagi na schody i strome podjazdy bez pomocy osób trzecich nie jest mo¿liwy.

W dniu 7 paŸdziernika br. w Urzêdzie Miejskim Zakopanego odby³o siê spotkanie
dotycz¹ce likwidowania w Zakopanem barier dla niepe³nosprawnych, podczas którego
prezes PKL zadeklarowa³ przedstawienie w 2010 r. projektu rozwi¹zania tego proble-
mu. Kolejn¹ przeszkod¹ w dojeŸdzie na Such¹ Prze³êcz s¹ betonowe stopnie przy wyj-
œciu z budynku stacji PLK na Kasprowym Wierchu. Szeroki szlak prowadz¹cy na
Such¹ Prze³êcz jest wykonany z mo¿liwie równo u³o¿onych bloków skalnych, co zapew-
nia ograniczenie poœlizgów, przy czêstym tutaj oblodzeniu, wystêpuj¹cym poza okre-
sem zalegania pokrywy œnie¿nej. Wydzielenie na tym odcinku, szlaku o równej
nawierzchni, przy oblodzeniach, stwarza³oby zwiêkszenie zagro¿enia dla jego u¿ytkow-
ników. W tej sprawie istotne jest równie¿ to, ¿e ju¿ obecnie niepe³nosprawni, którzy
docieraj¹ kolej¹ linow¹ na Kasprowy Wierch maj¹ znacznie szersz¹ panoramê Tatr
z tarasu przy budynku górnej stacji KL KuŸnice – Kasprowy Wierch ni¿ z Suchej Prze³ê-
czy. Ponadto w Tatrach Polskich dla niepe³nosprawnych poruszaj¹cych siê na wóz-
kach dostêpnych jest wiele dziesi¹tków kilometrów szlaków turystycznych o zró¿nico-
wanych nawierzchniach, od asfaltowych, poprzez utwardzone, po ziemne.

Nawi¹zuj¹c do krytycznej oceny stanu ochrony w Dolinie Piêciu Stawów Polskich,
w zwi¹zku z rozpoczêtymi pracami dotycz¹cymi przebudowy systemu zasilania energe-
tycznego schroniska oraz budow¹ biologicznej oczyszczalni œcieków, uprzejmie infor-
mujê, ¿e zobowi¹za³em w³aœciw¹ komórkê organizacyjn¹ Ministerstwa Œrodowiska do
przeprowadzenia kontroli w Tatrzañskim Parku Narodowym, która dokona oceny tego
stanu i przedstawi stosowne wnioski.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Ostatnia nowelizacja dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz wytyczne
dyrektywy narzêdziowej 655/WE nak³adaj¹ na przedsiêbiorców nowe obo-
wi¹zki w zakresie dostosowania maszyn do zaostrzonych wymagañ bezpie-
czeñstwa. Poza samym dostosowaniem maszyn i urz¹dzeñ konieczne jest te¿
przygotowanie odpowiedniej dokumentacji z tym zwi¹zanej. Nale¿y równie¿
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wytwórca urz¹dzenia musi przekazaæ u¿ytkownikowi
wszystkie informacje niezbêdne do eksploatacji maszyny, zgodnej z jej prze-
znaczeniem. Dokumentacja taka powinna siê sk³adaæ z trzech elementów:

– dokumentacji technicznej,
– instrukcji obs³ugi,
– instrukcji konserwacji.
Przepisy nak³adaj¹ nowe obowi¹zki oraz zawieraj¹ dodatkowe wska-

zówki szkoleniowe i wskazówki dotycz¹ce podstawowych charakterystyk
narzêdzi, jakie mog¹ byæ stosowane w maszynie.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy s¹ oszacowane koszty, jakie bêd¹ musieli ponieœæ krajowi przed-
siêbiorcy w zwi¹zku z obowi¹zkiem wdro¿enia tej dyrektywy?

2. Czy przedsiêbiorcy nie zostan¹ pozostawieni sami sobie i czy nie bêd¹
musieli we w³asnym zakresie przygotowywaæ prawid³owej dokumentacji
zgodnej z dyrektyw¹?

3. Czy jest planowana akcja informacyjna wœród przedsiêbiorców ma-
j¹ca na celu uœwiadomienie faktu wejœcia w ¿ycie nowych przepisów?

4. Kto w imieniu rz¹du RP bêdzie prowadzi³ kontrolê i nadzór nad realiza-
cj¹ dyrektywy?

5. Czy brak realizacji nowych przepisów przez przedsiêbiorców nie bê-
dzie wzbudza³ zastrze¿eñ w razie kontroli Pañstwowej Inspekcji Pracy lub
Urzêdu Dozoru Technicznego?

Wojciech Skurkiewicz

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 10 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z Oœwiadczeniem pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza, z³o¿onym na

43. posiedzeniu Senatu w dniu 5 listopada 2009 r., a skierowanym do pana Donalda
Tuska, przekazanym do pana Waldemara Pawlaka Wiceprezesa Rady Ministrów Mini-
stra Gospodarki przy piœmie DSPA-4813-62-(l)/09 z dnia 17 listopada 2009 r., w spra-
wie „obci¹¿eñ nak³adanych na przedsiêbiorców przez przepisy dyrektywy maszynowej
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2006/42/WE oraz dyrektywy 89/655/EWG” z póŸniejszymi zmianami, uprzejmie pro-
szê o prolongatê terminu odpowiedzi do 30 grudnia 2009 r. Prolongata terminu odpo-
wiedzi wynika z potrzeby przeprowadzenia dodatkowych konsultacji.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 30 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
na podstawie upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2009 r.

(znak: DSPA-4813-62-(l)/09) do ustosunkowania siê do Oœwiadczenia Pana Wojciecha
Skurkiewicza, z³o¿onego na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 5 listopada 2009 r.,
w sprawie „obci¹¿eñ nak³adanych na przedsiêbiorców” przez przepisy dyrektywy ma-
szynowej 2006/42/WE oraz dyrektywy 89/655/EWG (z póŸniejszymi zmianami),
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Przepisy dyrektywy 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r., zmienionej dyrekty-
w¹ 95/63/WE z dnia 5 grudnia 1995 r., zosta³y implementowane do prawa krajowego
rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. w sprawie mini-
malnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie u¿ytkowa-
nia maszyn przez pracowników podczas pracy1. Przepisy kolejnej zmieniaj¹cej j¹
dyrektywy 2001/45/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. zosta³y implementowane do prawa
krajowego rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
30 wrzeœnia 2003 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie minimalnych wymagañ
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn przez pra-
cowników podczas pracy2.

Zgodnie z przepisami ww. rozporz¹dzenia z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. (§ 34) Ma-
szyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. powinny byæ, w terminie do dnia 1 stycz-
nia 2006 r., dostosowane do minimalnych wymagañ dotycz¹cych maszyn, okreœlonych
w rozdziale 3 tego rozporz¹dzenia. Zgodnie z przepisami ww. rozporz¹dzenia z dnia
30 wrzeœnia 2009 r. (§ 2) Sprzêt do tymczasowej pracy na wysokoœci powinien byæ do
dnia 1 lipca 2006 r. dostosowany do wymagañ okreœlonych w § 8a-8e rozporz¹dzenia
wymienionego w § 1, (tzn. rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 paŸdziernika
2002 r.).

W 2009 r. zosta³a opublikowana dyrektywa 2009/104/WE stanowi¹ca ujednolico-
n¹ wersjê przepisów dyrektywy 89/655/EWG uwzglêdniaj¹c¹ wszystkie jej zmiany.
Publikacja ta nie wprowadza zmian w przepisach i nie podlega obowi¹zkowi implemen-
tacji do prawa krajowego. Przyjêcie dyrektywy 2009/104/WE nie powoduje dodatko-
wych zobowi¹zañ dla przedsiêbiorców.

Przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. zosta³y im-
plementowane do prawa krajowego rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia
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21 paŸdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagañ dla maszyn3. Okreœlone
w ww. akcie prawnym wymagania s¹ adresowane g³ównie do producentów maszyn
i dotycz¹ wprowadzania tych maszyn do obrotu lub u¿ytkowania. Przepisy te sty-
muluj¹ dzia³ania producentów na rzecz zapewnienia wiêkszego poziomu bezpieczeñ-
stwa maszyn, co z kolei poprawi bezpieczeñstwo obs³ugi i obni¿y negatywne skutki
oddzia³ywania maszyn na pracowników.

Przepisy dyrektywy maszynowej 2009/42/WE dotycz¹ natomiast pracodawcy po-
œrednio, poprzez przepisy Kodeksu pracy4 z dnia 26 czerwca 1974 r., w tym przepisy
art. 215 § 1 wed³ug którego maszyny i inne urz¹dzenia techniczne powinny byæ tak kon-
struowane i budowane, aby:

1) zapewnia³y bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególnoœci zabezpiecza-
³y pracownika przed urazami, dzia³aniem niebezpiecznych substancji chemicz-
nych, pora¿eniem pr¹dem elektrycznym, nadmiernym ha³asem, szkodliwymi
wstrz¹sami, dzia³aniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecz-
nym dzia³aniem innych czynników œrodowiska pracy,

2) uwzglêdnia³y zasady ergonomii.
oraz art. 217(145), wed³ug którego niedopuszczalne jest wyposa¿anie stanowisk pra-

cy w maszyny i inne urz¹dzenia techniczne, które nie spe³niaj¹ wymagañ dotycz¹cych
oceny zgodnoœci okreœlonych w odrêbnych przepisach.

W konsekwencji akcesji Polski do struktur unijnych zosta³ stworzony system oce-
ny zgodnoœci, oparty na ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. (obecnie Dz.U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z póŸn. zm.). System ten ma na celu zapewniæ, aby do obrotu i u¿yt-
kowania by³y wprowadzane tylko wyroby spe³niaj¹ce zasadnicze wymagania ich doty-
cz¹ce. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy, system kontroli wyrobów tworz¹ Prezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem UOKiK”, i organy wymie-
nione w ust. 2 i 3 ustawy, zwane „organami wyspecjalizowanymi”. Okreœlone w roz-
dziale 6 tej ustawy dzia³ania maj¹ na celu wyeliminowanie z obrotu lub u¿ytkowania
wyroby niespe³niaj¹ce odpowiednich wymagañ lub spowodowanie ich dostosowanie
do tych wymagañ. W stosunku do podmiotu wprowadzaj¹cego do obrotu lub u¿ytko-
wania wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami przewidziano odpowiednie sank-
cje okreœlone w rozdziale 7.

Pracodawca maj¹cy obowi¹zek zapewnienia bezpieczeñstwa pracowników oraz
ochrony ich zdrowia, równie¿ w zakresie obs³ugi maszyn, jest w swych dzia³aniach
wspierany m.in. przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy (PIP) oraz Urz¹d Dozoru Technicz-
nego (UDT). Obie Instytucje nadzoruj¹ przestrzeganie odpowiednich przepisów oraz
prowadz¹ dzia³ania doradcze i szkoleniowe. Dzia³ania informacyjne, szkoleniowe i do-
radcze w zakresie przepisów dotycz¹cych maszyn prowadzi równie¿ wiele innych pod-
miotów (m.in. Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Centralny Instytut
Ochrony Pracy PIB, Centrum Bezpieczeñstwa Technicznego przy Politechnice War-
szawskiej oraz Jednostki notyfikowane5 w zakresie dyrektywy maszynowej (wczeœniej
do dyrektywy 98/37/WE a obecnie do 2006/42/WE). Na stronach internetowych Mi-
nisterstwa znajduj¹ siê m.in. informacje dotycz¹ce ww. regulacji prawnych. Równie¿
na stronie Komisji Europejskiej znajduj¹ siê aktualne informacje na temat regulacji
prawnych6 dotycz¹cych maszyn i zwi¹zanych z nimi dodatkowych informacji (m.in.
wykaz norm zharmonizowanych7 i poradnik8 do dyrektywy maszynowej).
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8 Guide to application of Directive 2006/42/EC – 1 st Edition – December 2009



Zgodnie z § 130 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 paŸdziernika 2008 r.
maszyny wprowadzane do obrotu lub u¿ytkowania po dniu 28 grudnia 2009 r. powin-
ny spe³niaæ wymagania dyrektywy 2006/42/WE. Pragnê podkreœliæ, ¿e na etapie przy-
gotowania tego rozporz¹dzenia przeprowadzono konsultacje spo³eczne. Wiêkszoœæ
krajowych podmiotów gospodarczych przewidywa³a koniecznoœæ poniesienia pewnych
kosztów (ale bez ich oszacowania)9 zwi¹zanych z wejœciem w ¿ycie nowych przepisów
wdra¿aj¹cych dyrektywê 2006/42/WE do prawa krajowego, ale koszt zmian zwi¹za-
nych z dostosowaniem do nowych regulacji nie bêdzie na tyle znacz¹cy, by wp³yn¹æ na
poziom cen oferowanych wyrobów.

£¹czê wyrazy szacunku

Waldemar Pawlak
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ve. „.....” As regards the resulting financial and administrative burden on manufacturers and users, the
representatives from industry who were consulted feel that the balance is positive.)
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Pod koniec sierpnia 2009 roku Stowarzyszenie Producentów ¯ywnoœci
Metodami Ekologicznymi „Ekoland” w gazecie „Nasz Dziennik” alarmowa³o
o zanieczyszczeniu polskich nasion genetycznie zmodyfikowanymi organiz-
mami (GMO). Stowarzyszenie „Ekoland” podnosi w swoich informacjach, ¿e
z Polski wyeksportowano kukurydzê, która zawiera³a a¿ 3,95% GMO, co
w konsekwencji spowodowa³o, ¿e szwedzki importer zdecydowa³ o wstrzy-
maniu przywozu tych¿e nasion. Jest to szczególna sytuacja w relacjach han-
dlowych ze Szwecj¹.

Kolejnym podnoszonym przez stowarzyszenie przyk³adem o podobnym
charakterze jest wyeksportowanie z naszego kraju zanieczyszczonych na-
sion gorczycy bia³ej odmiany nakielskiej. Fakt ten zosta³ wykazany podczas
transakcji handlowej pomiêdzy podmiotami z Polski i Niemiec. Wyniki badañ,
jakie przeprowadzi³ Bawarski Urz¹d Zdrowia i Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci,
wykaza³y obecnoœæ GMO w ziarnach. Zastanawiaj¹c¹ sytuacj¹ jest, ¿e gor-
czyca GMO nie jest dopuszczona do obrotu na terenie Wspólnoty Europej-
skiej, wiêc najprawdopodobniej zanieczyszczenie gorczycy pochodzi
z rzepaku GMO, gdy¿ rzepak jako przedstawiciel rodziny krzy¿owych jest
blisko spokrewniony z gorczyc¹.

Opisane tu sytuacje dowodz¹, ¿e sprawdza siê czarny scenariusz, przed
którym ostrzega³o wielu naukowców – GMO zanieczyszcza tradycyjne uprawy.

W zwi¹zku z opisanymi tu faktami proszê o udzielenie odpowiedzi na na-
stêpuj¹ce pytania.

1. Dlaczego w Polsce uprawy modyfikowanej genetycznie kukurydzy s¹
prowadzone praktycznie bez ¿adnej kontroli?

2. Jak¹ powierzchniê aktualnie zajmuj¹ uprawy GMO?
3. Kiedy w Polsce zostanie podjêta kontrola materia³u siewnego pod

k¹tem obecnoœci GMO?
4. Czy krajowi producenci s¹ œwiadomi, i¿ kupuj¹ ska¿on¹ gorczycê, któ-

ra jest u¿ywana na poplony?
5. Co stanie siê w przypadku, jeœli materia³ siewny zanieczyszczony

GMO zakupi rolnik prowadz¹cy gospodarstwo ekologiczne?
6. Czy rz¹d koalicji PO–PSL swoim nieodpowiedzialnym dzia³aniem nie

doprowadzi do uniemo¿liwienia produkcji unikalnej zdrowej ¿ywnoœci?

Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 30 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie pana senatora Wojciecha Skurkiewicza z dnia 5 lis-

topada 2009 roku, znak: BPS/DSK-043-2125/09, dotycz¹ce organizmów genetycznie
modyfikowanych, przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Brak kontroli komercyjnych upraw roœlin transgenicznych w Polsce wynika wprost
z braku odpowiednich uregulowañ prawnych. Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 22 czerwca
2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233
z póŸn. zm.) nie reguluje spraw zwi¹zanych z uprawami roœlin transgenicznych. Inne
ustawy, np. ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41,
poz. 271, z póŸn. zm.) równie¿ nie dotyczy kwestii prowadzenia upraw roœlin transge-
nicznych. Tym samym nie ma w Polsce ¿adnych regulacji prawnych w tej dziedzinie.
W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie ma zatem wymagañ dotycz¹cych powiadamia-
nia organów krajowych o prowadzonych uprawach roœlin GM. Z tego powodu nie mo¿-
na obecnie okreœliæ podmiotów prowadz¹cych w Polsce uprawy roœlin genetycznie
zmodyfikowanych oraz lokalizacji takich upraw. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e rolnicy
(zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wspólnotowym) mog¹ uprawiaæ w Polsce (i w in-
nych pañstwach cz³onkowskich UE) wy³¹cznie kukurydzê MON810. Kukurydza linii
MON810 (unikalny identyfikator: MON-ØØ81Ø-6) zosta³a dopuszczona do obrotu
i stosowania w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej decyzj¹ Komisji Europej-
skiej nr 98/294/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu ge-
netycznie zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays L. linii MON 810), zgodnie
z Dyrektyw¹ Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 131, 5 maja 1998 r.). W zwi¹zku z tym
¿aden podmiot nie musi wystêpowaæ z wnioskiem o wydanie odrêbnej decyzji (np. mi-
nistra w³aœciwego ds. œrodowiska) w sprawie u¿ytkowania tego produktu (mo¿e powo-
³ywaæ siê na decyzjê organu Unii Europejskiej). Uprawa innych roœlin genetycznie
zmodyfikowanych jest nielegalna.

Sprawa polskiej gorczycy (bia³ej odmiany Nakielska) wyeksportowanej do Niemiec
i odrzuconej z powodu minimalnej zawartoœci transgenów pochodz¹cych z genetycznie
zmodyfikowanego rzepaku (linii GT 73 oraz Ms8Rf8) poruszy³a wiele œrodowisk w Pol-
sce. Niemcy zastosowali w odniesieniu do tego produktu zasadê tzw. „zero tolerancji”,
która nie jest oficjalnie uznana w UE (Komisja Europejska za¿¹da³a wyjaœnieñ w tej
sprawie). Obecnie dyskutuje siê na forum wspólnotowym o mo¿liwoœci zastosowania
tej zasady w odniesieniu do produktów genetycznie zmodyfikowanych. Zasada „zero
tolerancji” stanowi, ¿e podstaw¹ do uznawania produktów za genetycznie zmodyfiko-
wane jest wykrycie w nich materia³u GM na poziomie 0,1%. Poziom ten to tzw. poziom
wykrywalnoœci. Nie jest on jednak miarodajny, np. me zapewnia powtarzalnoœci wyni-
ków. W przypadku gorczycy zlecono badania zakwestionowanej partii w laboratorium
Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Polsce. W badaniach nie wy-
kryto domieszek genetycznie zmodyfikowanego rzepaku i o tym fakcie w³adze polskie
poinformowa³y ju¿ Komisjê Europejsk¹. Polskie wyniki daj¹ zatem podstawy do stwier-
dzenia, ¿e nie ma obecnie zagro¿enia zwi¹zanego z obecnoœci¹ gorczycy GM na rynku
polskim. Taka sytuacja pokaza³a jednak, ¿e istnieje potrzeba wypracowania jednoli-
tych progów zawartoœci materia³u genetycznie zmodyfikowanego w nasionach i ujed-
nolicenia metodyki (zw³aszcza tzw. badañ screeningowych). Wprowadzenie polityki
„zero-tolerancji” sparali¿owa³oby niemal ca³kowicie dzia³alnoœæ niektórych bran¿ (np.
bran¿y paszowej) i dlatego wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie powinno
staæ siê priorytetem dla wszystkich pañstw cz³onkowskich UE, tak aby podobne sytua-
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cje w przysz³oœci nie mia³y miejsca. Przypadek ten pokaza³ ponadto jak wa¿ny jest
sprawny system kontrolny. W celu jego wzmocnienia przygotowano projekt no-
wej ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Projekt ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych zawiera prze-
pisy dotycz¹ce prowadzenia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych, co wype³ni ist-
niej¹ce luki prawne w tym obszarze. Zasady te s¹ doœæ restrykcyjne i nie bêd¹ stanowiæ
zachêty do prowadzenia takich upraw. W celu zagwarantowania bezpieczeñstwa usta-
nowiono wysokie wymogi w zakresie wspó³istnienia wszystkich trzech typów upraw.
Przewidziano koniecznoœæ zachowania odpowiedniej izolacji przestrzennej (tzw. pasów
ochronnych) miêdzy uprawami konwencjonalnymi, ekologicznymi, oraz uprawami
roœlin GM. Wprowadzono wymóg zg³oszenia uprawy do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa, w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce prowadzenia tej
uprawy oraz powiadamiania posiadaczy gruntów rolnych po³o¿onych w odleg³oœci mniej-
szej lub równej wymaganej przepisami prawa izolacji przestrzennej wokó³ miejsca
prowadzenia uprawy. W projekcie znalaz³y siê równie¿ wymogi dotycz¹ce przechowy-
wania oraz transportu materia³u siewnego i p³odów rolnych. Na podmioty nieprze-
strzegaj¹ce przepisów bêd¹ nak³adane administracyjne kary pieniê¿ne. Te wszystkie
wymagania powinny przyczyniæ siê do zminimalizowania ryzyka wynikaj¹cego z pro-
wadzenia upraw roœlin GM, a jednoczeœnie nie s¹ sprzeczne z prawem wspólnoto-
wym.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów reguluj¹cych kwestie komercyjnych upraw
roœlin genetycznie zmodyfikowanych bêdzie sprawowa³ G³ówny Inspektor Ochrony
Roœlin i Nasiennictwa. Przedstawiciele Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa uzyskaj¹ prawo wstêpu, wraz z niezbêdnym sprzêtem, na teren, na któ-
rym bêd¹ siê odbywaæ dzia³ania podejmowane w ramach uprawy roœlin genetycznie
zmodyfikowanych. G³ówny Inspektor Ochrony Roœlin i Nasiennictwa bêdzie prowadzi³
ponadto w formie elektronicznej Rejestr Upraw Roœlin Genetycznie Zmodyfikowanych.
Dostêpny publicznie rejestr stanie siê dla obywateli podstawowym Ÿród³em informacji
o uprawach roœlin transgenicznych w Polsce.

Dodatkowo w celu umo¿liwienia wprowadzenia w przysz³oœci ewentualnego
zakazu uprawy jakiejkolwiek odmiany transgenicznej, w projekcie ustawy okreœ-
lono przypadki, w których minister w³aœciwy do spraw rolnictwa ma mo¿liwoœæ
wprowadzenia czasowego ograniczenia lub zakazu uprawy okreœlonych odmian
roœlin genetycznie zmodyfikowanych, bêd¹cych organizmami genetycznie zmo-
dyfikowanymi, wprowadzonymi do obrotu z mo¿liwoœci¹ uprawy. Przepisy regulu-
j¹ce tê kwestiê zosta³y wprowadzone ze wzglêdu na tocz¹c¹ siê w kraju debatê
publiczn¹ na temat bezpieczeñstwa stosowania organizmów genetycznie zmodyfiko-
wanych w rolnictwie oraz postulaty niektórych œrodowisk dotycz¹ce ograniczenia
upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych w Polsce. Tym samym powstanie podstawa
prawna do wydania aktu prawnego umo¿liwiaj¹cego wprowadzenie zakazu upra-
wy konkretnej roœliny genetycznie zmodyfikowanej.

Ponadto projekt przewiduje mo¿liwoœæ tworzenia stref wolnych od upraw roœlin ge-
netycznie zmodyfikowanych. Strefa wolna od upraw roœlin genetycznie zmodyfikowa-
nych bêdzie obejmowaæ obszar s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³ek ewidencyjnych. Strefê
tak¹ bêdzie mog³a utworzyæ grupa posiadaczy gospodarstw rolnych z w³asnej inicjaty-
wy. W takim przypadku grupa posiadaczy gospodarstw rolnych bêdzie zawieraæ umo-
wê o utworzeniu strefy na oznaczony czas. Umowa taka bêdzie mog³a zostaæ
rozwi¹zana w drodze zgodnego oœwiadczenia stron umowy. Umowa o utworzeniu strefy
wolnej od upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych wygaœnie, je¿eli: kontrola wy-
ka¿e, ¿e w tej strefie uprawiane s¹ roœliny genetycznie zmodyfikowane, zakoñczy siê
okres jej obowi¹zywania i nie zostanie ona przed³u¿ona oraz gdy strony umowy z³o¿¹
oœwiadczenie o jej rozwi¹zaniu. W ten sposób tworzy siê przejrzysty system gwaran-
tuj¹cy rolnikom swobodê prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, który jednoczeœnie
umo¿liwia wy³¹czanie pewnych obszarów spod upraw roœlin genetycznie zmodyfiko-
wanych. Rozwi¹zanie to zosta³o przyjête po konsultacjach z Komisj¹ Europejsk¹.
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Podsumowuj¹c pragnê podkreœliæ, ¿e wszystkie wymienione przez Pana nie-
prawid³owoœci wynikaj¹ wprost z braku stosownych uregulowañ prawnych. Taki
stan uniemo¿liwia w³aœciw¹ kontrolê upraw roœlin transgenicznych oraz stoso-
wanie sankcji wobec podmiotów, które nie przestrzegaj¹ prawa krajowego oraz
wspólnotowego w tej dziedzinie. Ministerstwo Œrodowiska wielokrotnie podkreœ-
la³o potrzebê zmiany obwi¹zuj¹cej ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organiz-
mach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.)
i zast¹pienia jej now¹ kompleksow¹ regulacj¹ prawn¹. W celu wype³nienia istnie-
j¹cej luki prawnej rozpoczêto prace nad projektem ustawy Prawo o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych. Nowa ustawa umo¿liwi pe³ny nadzór nad wszystki-
mi dzia³aniami zwi¹zanymi z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w Pol-
sce, bêdzie jednoczeœnie aktem w pe³ni zgodnym z prawem wspólnotowym.
Projekt ustawy zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 13 paŸdziernika
2009 r. O jego ostatecznym kszta³cie zadecyduj¹ parlamentarzyœci.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W roku 2010 województwo mazowieckie bêdzie zmuszone oddaæ ponad

po³owê swoich dochodów na potrzeby innych regionów. Taki obowi¹zek na-
k³adaj¹ na Mazowsze obecnie obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania ustawowe. W la-
tach poprzednich województwo mazowieckie wywi¹zywa³o siê z tego
obowi¹zku i przekazywa³o czêœæ swoich dochodów na rzecz innych woje-
wództw, p³ac¹c tzw. janosikowe, czyli podatek wyrównawczy. Tymczasem,
mimo ¿e województwo mazowieckie jest najbogatszym regionem w Polsce, na
Mazowszu istniej¹ ogromne dysproporcje rozwojowe i zró¿nicowanie
spo³eczno-gospodarcze. Dotyczy ono szczególnie obszarów peryferyjnych wo-
jewództwa mazowieckiego, tj. miêdzy innymi ziemi p³ockiej, m³awsko-¿uro-
miñskiej, nadbu¿añskiej, ostro³êckiej i radomskiej. Problemy te potêguj¹ wy-
soki poziom bezrobocia, bieda na terenach wiejskich, du¿a liczba mieszkañ-
ców utrzymuj¹ca siê z bardzo nisko dochodowego rolnictwa. Dla tych
subregionów Mazowsza i osób tam mieszkaj¹cych janosikowe jest rozwi¹za-
niem niesprawiedliwym i krzywdz¹cym. W zwi¹zku z tym zwracam siê do
Pana Ministra z proœb¹ o zmianê stosownych przepisów prawa w tym zakre-
sie z jednoczesnym wprowadzeniem regulacji zapewniaj¹cych, ¿e œrodki fi-
nansowe, które pozostan¹ w województwie mazowieckim, zostan¹ przezna-
czone na realizacjê najbardziej potrzebnych i prorozwojowych inwestycji, wy-
równuj¹cych jednoczeœnie poziom ¿ycia mieszkañców na Mazowszu.

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 27 listopada 2009 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Eryka Smulewicza na 43. po-

siedzeniu Senatu w dniu 5 listopada 2009 r. skierowanym do Ministra Finansów przy
piœmie z dnia 12 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-043-2126/09, uprzejmie informujê, co
nastêpuje.

Obecny system wp³at do bud¿etu pañstwa, o których mowa w art. 29, 30 i 31 usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
(Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z póŸn. zm.), z przeznaczeniem na czêœæ równowa¿¹c¹
(gminy i powiaty) i czêœæ regionaln¹ (województwa), jest zwi¹zany z systemem wyrów-
nywania dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego, w wyniku redystrybucji œrod-
ków pomiêdzy tymi jednostkami (system poziomego wyrównywania dochodów).
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Pocz¹wszy od 2008 r. czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej dla gmin powiatów
oraz czêœæ regionalna dla województw s¹ rozdzielane miêdzy poszczególne jednostki
wed³ug ustawowo okreœlonych zasad. Do koñca 2007 r. zasady podzia³u by³y okreœlo-
ne w rozporz¹dzeniach Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 25 ww. ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
czêœæ regionaln¹ subwencji ogólnej, pochodz¹c¹ z wp³at województw, dzieli siê:

– 20% – miêdzy województwa, w których stopa bezrobocia jest wy¿sza od 110% œre-
dniej stopy bezrobocia w kraju,

– 40% – miêdzy województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeli-
czeniu na 1 mieszkañca województwa jest wy¿sza od powierzchni dróg wojewódz-
kich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkañca kraju,

– 10% – miêdzy województwa, w których PKB w województwie w przeliczeniu na
1 mieszkañca województwa jest ni¿szy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na
1 mieszkañca kraju,

– 15% – miêdzy województwa w zale¿noœci od wysokoœci wydatków bie¿¹cych, ponie-
sionych w roku poprzedzaj¹cym rok bazowy na regionalne kolejowe przewozy pa-
sa¿erskie,

– 15% – miêdzy województwa, w których planowane dochody na rok bud¿etowy z ty-
tu³u czêœci wyrównawczej i kwot wchodz¹cych w sk³ad czêœci regionalnej subwen-
cji ogólnej, pomniejszone o planowan¹ kwotê wp³aty do bud¿etu pañstwa s¹ ni¿-
sze od dochodów planowanych z tego samego tytu³u na rok bazowy.

W roku 2008 i 2009 r. dwa województwa dokonuj¹ce wp³at do bud¿etu pañstwa,
tj. województwo dolnoœl¹skie i mazowieckie otrzyma³y równie¿ czêœæ regionaln¹ sub-
wencji ogólnej. W 2008 r. województwo dolnoœl¹skie otrzyma³o 14.897.484 z³ (123%
wp³aty), natomiast województwo mazowieckie 71.458.919 z³ (10% wp³aty), natomiast
w 2009 r. województwo dolnoœl¹skie otrzyma³o 41.192.158 z³ (268% wp³aty), a woje-
wództwo mazowieckie 156.256.916 z³ (18% wp³aty).

Marsza³ek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 22 paŸdziernika 2009 r.
nr BF.I.WP./NK/0728-3/09 wyst¹pi³ do Ministra Finansów w sprawie zmiany obecnie
obowi¹zuj¹cego systemu ustalania wp³at do bud¿etu pañstwa. Nale¿y jednak zazna-
czyæ, ¿e problematyka dokonywania wp³at sygnalizowana by³a nie tylko przez Woje-
wództwo Mazowieckie, ale równie¿ przez miasta na prawach powiatu oraz omawiana
by³a na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego.

W zwi¹zku z postulatami strony samorz¹dowej, jako Wspó³przewodnicz¹cy Zespo-
³u ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Teryto-
rialnego ze strony rz¹dowej, zwróci³am siê do Wspó³przewodnicz¹cego Zespo³u ze
strony samorz¹dowej (pismo z dnia 30 wrzeœnia br.) o przedstawienie – w trybie pilnym
– uzgodnionej propozycji strony samorz¹dowej w sprawie sposobu naliczania wp³at do
bud¿etu pañstwa.

Do chwili obecnej propozycja taka nie zosta³a przedstawiona.
Wp³aty województw samorz¹dowych do bud¿etu pañstwa by³y tak¿e przedmiotem

posiedzenia Sejmowej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu
5 listopada 2009 r. W materia³ach przygotowanych na to posiedzenie, Ministerstwo Fi-
nansów przedstawi³o analizê wp³at jednostek samorz¹du terytorialnego z przeznacze-
niem na czêœæ równowa¿¹c¹ i regionaln¹ subwencji ogólnej i szczegó³owo odnios³o siê
do rozwi¹zañ zaproponowanych przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ z uwagi na zaawansowanie prac nad ustaw¹
bud¿etow¹ na rok 2010 i uchwa³ami bud¿etowymi jednostek samorz¹du terytorialne-
go, nie jest mo¿liwa zmiana zasad dokonywania wp³at przez samorz¹dy, których do-
chody na 1 mieszkañca znacznie przekraczaj¹ œredni¹ krajow¹ na 2010 rok.

Odnosz¹c siê do propozycji Województwa Mazowieckiego, dotycz¹cej wprowadze-
nia zmian w ustawie oraz dostrzegaj¹c potrzebê dokonania modyfikacji systemu finan-
sowania jednostek samorz¹du terytorialnego Rz¹d, w porozumieniu ze stron¹
samorz¹dow¹ Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, powo³a³ Zespó³ ro-
boczy, którego zadaniem jest wypracowanie strategicznych zmian w zakresie docho-
dów jednostek samorz¹du terytorialnego.
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W sk³ad Zespo³u, który podj¹³ ju¿ prace, wchodz¹ przedstawiciele strony samo-
rz¹dowej Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego oraz reprezentanci Mi-
nistra Finansów, Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra
Infrastruktury. W ramach prac Zespo³u rozwa¿ane bêd¹ ró¿ne propozycje zmian w sys-
temie finansowym jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym równie¿ przedstawione
przez Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do zastêpuj¹cego dyrektora Oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie Roberta Marsza³ka

Szanowny Panie Dyrektorze!
W imieniu mieszkañców ziemi gostyñskiej (miejscowoœci Sierakówek, Kle-

niew, Sieraków, Lisica, Leœniewice, Osiny, Skrzany, Feliksów, Nowa Wieœ, Ma-
rianów Sierakowski, Anielin) zwracam siê z proœb¹ o pozytywne rozpatrzenie
projektu budowy œcie¿ki pieszo-rowerowej Sieraków – Gostynin oraz przebudo-
wy skrzy¿owania na drodze nr 60 Kutno – Gostynin, Kamieniec – Osiny na
skrzy¿owanie w ruchu okrê¿nym.

Realizacja przedmiotowych inwestycji pozwoli poprawiæ bezpieczeñstwo
mieszkañców, szczególnie dzieci i m³odzie¿y, i osób podró¿uj¹cych. Warto
podkreœliæ, ¿e na przedmiotowym skrzy¿owaniu usytuowanym na ³uku drogi
dochodzi do licznych kolizji i wypadków. Przedmiotowy odcinek drogi prowa-
dzi te¿ do Zespo³u Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku i do Go-
stynina, gdzie obecnie budowana jest obwodnica, której oddanie do
u¿ytkowania spowoduje dalsze zwiêkszenie natê¿enia ruchu na odcinku dro-
gi Gostynin – Sieraków.

Z wyrazami szacunku
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ
G£ÓWNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 23.11.2009 r.

Wicemarsza³ek Senatu RP
Pani Krystyna Bochenek

Odpowiadaj¹c na pismo sygn.: BPS/DSK-043-2127/09 z dnia 12.11.2009 Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w Warszawie uprzejmie informuje,
¿e odcinek drogi nr 60 granica województwa ³ódzkiego – Gostynin by³ przebudowywany
w latach 2006– 2008. W ramach tej przebudowy ci¹gi piesze oraz przebudowa skrzy¿o-
wania w km 38+100, o którym by³a mowa w piœmie So³ectwa, zosta³y zrealizowane
w ramach dostêpnego pasa drogowego drogi nr 60 oraz drogi powiatowej.

Dalsza rozbudowa ci¹gów pieszych wobec braku dostêpu do niektórych dzia³ek zo-
sta³a wstrzymana.

Jednoczeœnie w wyst¹pieniu Pana Senatora Eryka Smulewicza (analogicznym jak
wczeœniejsze wyst¹pienie Rady So³eckiej do tutejszego Oddzia³u) pojawia siê nowy pro-
blem tj.: budowy ci¹gów pieszo-rowerowych na odcinku Sierakówek – Gostynin. Ich
budowa w ramach pasa drogowego oznacza zwiêkszon¹ w stosunku do dotychczaso-
wej ingerencjê w przyleg³e do pasa drogowego dzia³ki prywatne w zakresie szerokoœci
zajêtego pasa jak i jego d³ugoœci oraz w pobocznym zakresie w tereny leœne. Taki zakres
ingerencji w przyleg³y do pasa drogowego drogi nr 60 teren mo¿liwoœæ realizacji wnios-
ku znacznie odwleka.

Odnosz¹c siê do kwestii skrzy¿owania w km 38+100 Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad Oddzia³ w Warszawie uprzejmie informuje, ¿e budowa ronda ze
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wzglêdu na znacz¹ce dysproporcje ruchu na drodze krajowej nr 60 i powiatowej nie ma
uzasadnienia a ponadto wi¹za³oby siê z likwidacj¹ zabudowy na przyleg³ej dzia³ce.

W okresie od 01.06.2008 do 31.06.2009 tj.: po przebudowie ww. odcinka drogi
nr 60 na przedmiotowym skrzy¿owaniu odnotowano 1 wypadek (najechanie na drzewo
w godzinach nocnych w zwi¹zku z niedostosowaniem prêdkoœci do warunków ruchu)
wobec braku zdarzeñ przed przebudow¹ tj. w latach 2005–2008.

GDDKiA Oddzia³ w Warszawie nie podziela pogl¹du o szczególnym zagro¿eniu na
skrzy¿owaniu. Materia³y maj¹ce o tym œwiadczyæ by³y przedstawione w tutejszym
Oddziale, lecz dotyczy³y odcinków innych ni¿ skrzy¿owanie.

G£ÓWNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z upowa¿nienia
Robert Marsza³ek
Zastêpuj¹cy Dyrektora
Oddzia³u w Warszawie
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W sprawie sytuacji na rynku drobiu i sytuacji producentów drobiu wielo-

krotnie zwraca³em siê do Pana Ministra w oœwiadczeniach, ostatnio na 39.,
35., 24., 10., 9. i 6. posiedzeniach Senatu RP. Miêdzy innymi w lipcu pyta³em
o sytuacjê na rynku drobiu i otrzyma³em tak¹ informacjê: „sytuacja na rynku
miêsa drobiowego w 2009 r. uleg³a poprawie w stosunku do roku 2008.
W 2008 r. nast¹pi³o obni¿enie tempa wzrostu produkcji miêsa drobiowego
w porównaniu z rokiem poprzednim”. Dalej Pan Minister informuje mnie, ¿e
produkcja spada, a spo¿ycie krajowe i eksport wzrastaj¹, co oznacza, ¿e ist-
nieje zapotrzebowanie na miêso drobiowe.

Jednak¿e, jak informuj¹ mnie producenci drobiu, sytuacja makroekono-
miczna na rynku drobiu nie znajduje odzwierciedlenia w skali mikro. Otó¿ du-
¿a czêœæ producentów nie uzyskuje œrednich cen skupu, gdy¿ wiele
przetwórni zaspokaja swoje zapotrzebowanie miêsem z importu, które jest
znacznie gorszej jakoœci ni¿ krajowe. Niemniej jednak wszystkie dane nie
wskazuj¹ na znaczny wzrost importu miêsa drobiowego do Polski. Producen-
ci drobiu wskazuj¹ na pozostawianie w Polsce transportów miêsa, które by³y
deklarowane jako tranzyt. Producenci posiadaj¹ sprawdzone informacje
o roz³adowywanych w ostatnim czasie w portach statkach z transportami
miêsa drobiowego, które s¹ deklarowane jako tranzyt, a tymczasem samo-
chody z miêsem gin¹ w g³êbi kraju. I nic dziwnego, bo w tym czasie w portach
mo¿na by³o widzieæ firmowe ch³odnie wielu ubojni z naszego kraju.

Skutek – natychmiastowy spadek cen dla producenta ¿ywca, ale nieste-
ty nie ma to odbicia w cenie dla konsumenta. Pozostaje tylko jedno wa¿ne
pytanie: je¿eli tak drastycznie obni¿a siê cenê skupu, t³umacz¹c to nadpro-
dukcj¹ w kraju, a uzupe³nia siê magazyny importem (tanim) z krajów trze-
cich, w których niekoniecznie s¹ zachowywane zasady i re¿im produkcyjny
obowi¹zuj¹cy w UE, to czy nie ma to prze³o¿enia na rynek konsumencki? Co
robi¹ odpowiedzialne s³u¿by nadzoru, aby zapewniæ konsumentowi prawo
wyboru: tanie miêso z importu albo dro¿sze (bo przy tych standardach pro-
dukcji musi byæ dro¿sze) krajowe? Panie Ministrze, proszê o przedstawienie
wykazu s³u¿b nadzoru nad importem miêsa z krajów trzecich i obrotem tym
miêsem.

Dodatkowo proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania. Czy zosta³ wy-
czerpany limit kontyngentów na ten rok i ile on wyniós³? Czy jest on bilanso-
wany z naszymi krajowymi potrzebami?

Proszê równie¿ o informacjê, do których krajów jest skierowane (zgodnie
z deklaracj¹ przewoŸnika) miêso przywo¿one na statkach tranzytowych do
polskich portów i w jaki sposób jest weryfikowane miejsce przeznaczenia
transportu. Czy s³u¿by kontrolne sprawuj¹ kontrolê nad takim tranzytem na
terenie kraju?

Proszê Pana Ministra o ponowne ustosunkowanie siê do podniesionych
kwestii dotycz¹cych sytuacji na rynku drobiu i wwozu do Polski miêsa dro-
biowego, które nie spe³nia okreœlonych standardów i wymagañ, jakie musi
spe³niaæ miêso pochodz¹ce z produkcji krajowej. Czy zdaniem Pana Ministra
prawid³owa jest zaistnia³a sytuacja, w której wysokiej jakoœci miêso krajowe
jest wypierane przez importowane miêso z³ej jakoœci? Co w sytuacji takiej
nieuczciwej konkurencji powinni zrobiæ producenci krajowi?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 14 grudnia 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 12 listopada 2009 r., znak BPS/DSK/-

-043-2128/09 przekazuj¹cym Oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 5 listopada 2009 r., uprzejmie informu-
jê, co nastêpuje.

Nadzór nad importem i obrotem miêsa drobiowego pochodz¹cego z krajów trzecich
pe³ni¹: S³u¿ba Celna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku-
³ów Rolno-Spo¿ywczych.

Ka¿da przesy³ka produktów pochodzenia zwierzêcego przywo¿ona z pañstw trze-
cich, je¿eli mieœci siê w zakresie Decyzji Komisji z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycz¹cej
wykazu zwierz¹t i produktów maj¹cych podlegaæ kontroli w punktach kontroli granicz-
nej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE, podlega granicznej kontroli
weterynaryjnej. Równie¿ przesy³ki przemieszczaj¹ce siê w procedurze tranzytu takiej
kontroli podlegaj¹.

Przesy³ki znajduj¹ce siê pod procedur¹ tranzytu s¹ nadzorowane przy pomocy
wspólnotowego systemu NCTS, jednak w przypadku produktów podlegaj¹cych granicz-
nej kontroli weterynaryjnej nadzór ten jest wzmocniony poprzez wspó³dzia³anie zarów-
no organów celnych jak i organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Przesy³ki podlegaj¹ce granicznej kontroli weterynaryjnej, znajduj¹ce siê pod proce-
dur¹ tranzytu, s¹ nadzorowane przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ przy pomocy systemu
TRACES.

Odnoœnie do importu miêsa drobiowego, z danych posiadanych przez G³ównego Le-
karza Weterynarii wynika, i¿ w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 paŸdziernika 2009 r.
przez polskie posterunki weterynaryjnej kontroli granicznej wprowadzono w proce-
durze importu ok. 73 tony takiego miêsa i by³ to import wy³¹cznie z Brazylii. Podkreœ-
lenia wymaga fakt, i¿ Brazylia znajduje siê na liœcie krajów, opublikowanej
w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiaj¹cej
wykaz pañstw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przy-
wóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymo-
gów dotycz¹cych œwiadectw weterynaryjnych (Dz. Urz. UE L 226 z dnia 23/08/2008
s. 1–94), z której import miêsa drobiowego jest dozwolony, i która posiada równie¿ za-
twierdzone przez Komisjê Europejsk¹ zak³ady zatwierdzone do eksportu na rynek Unii
Europejskiej.

Odnoœnie do tranzytu miêsa drobiowego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weteryna-
ryjnej kontroli granicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1590 z póŸn. zm.), przesy³ki od-
prawiane w tranzycie lub tranzycie z czasowym sk³adowaniem w sk³adach celnych, po
nadaniu im procedury tranzytu, transportowane s¹ w pojazdach lub kontenerach za-
plombowanych zarówno przez urzêdowego lekarza weterynarii, jak i przez S³u¿bê Cel-
n¹. Ponadto przesy³kom takim nadawana jest procedura celna Tl i znajduj¹ siê one pod
dozorem celnym.

Przesy³ki znajduj¹ce siê w tranzycie bezpoœrednim musz¹ opuœciæ terytorium Unii
Europejskiej przez graniczny posterunek kontroli weterynaryjnej w ci¹gu 30 dni od
opuszczenia granicznego posterunku kontroli weterynaryjnej, przez który zosta³y wpro-
wadzone. Fakt opuszczenia jest potwierdzany przez granicznego lekarza weterynarii
w dokumencie CVED, a kopia tego dokumentu jest przekazywana do granicznego pos-
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terunku kontroli wejœcia. W przypadku braku takiego potwierdzenia powiadamiana
jest S³u¿ba Celna, która wszczyna procedury poszukiwawcze.

W przypadku tranzytu z czasowym sk³adowaniem w sk³adach celnych, powiatowy
lekarz weterynarii ma obowi¹zek potwierdziæ, ¿e przesy³ka dotar³a do sk³adu z poste-
runku kontroli weterynaryjnej. Jeœli, we wskazanym terminie przesy³ka nie znajdzie
siê w sk³adzie celnym, o tym fakcie informowany jest m.in. G³ówny Lekarz Weterynarii
oraz S³u¿ba Celna. Ponadto, zgodnie z przepisami ww. ustawy, w sk³adach celnych
prowadzone s¹ rejestry, w których dokumentowane s¹ wszystkie przesy³ki wprowa-
dzane do sk³adu lub magazynu i opuszczaj¹ce sk³ad lub magazyn. Zgodnoœæ iloœci to-
warów wprowadzanych z iloœci¹ wyprowadzan¹ kontrolowana jest zarówno przez
Inspekcjê Weterynaryjn¹, jak i S³u¿bê Celn¹.

Przesy³ki wyprowadzane ze sk³adów celnych dla produktów niespe³niaj¹cych wy-
magañ przywozowych UE s¹ równie¿ przemieszczane w celnej procedurze Tl i s¹ one
zaplombowane zarówno przez powiatowych lekarzy weterynarii nadzoruj¹cych sk³ady
celne, jak i przez funkcjonariuszy celnych. Równie¿ w przypadku takich przesy³ek fakt
opuszczenia terytorium UE jest potwierdzany przez granicznego lekarza weterynarii
w dokumencie CVED, a kopia tego dokumentu jest przekazywana do powiatowego le-
karza weterynarii nadzoruj¹cego sk³ad celny. Powy¿sze potwierdzenia s¹ przechowy-
wane przez powiatowego lekarza weterynarii przez 3 lata. W przypadku braku takiego
potwierdzenia powiadamiana jest S³u¿ba Celna, która wszczyna procedury poszuki-
wawcze oraz G³ówny Lekarz Weterynarii. Posiadanie ww. potwierdzeñ jest sprawdzane
przy ka¿dej kontroli nadzoru sprawowanego przez powiatowego lekarza weterynarii
w sk³adzie celnym.

Zgodnie z danymi posiadanymi przez G³ównego Lekarza Weterynarii w okresie od
01.01–31.10. 2009 r. w procedurze tranzytu (w tym tranzytu z czasowym sk³adowa-
niem w sk³adach celnych przeznaczonych dla produktów niespe³niaj¹cych wymagañ
przywozowych UE) odprawionych zosta³o przez polskie posterunki weterynaryjnej
kontroli granicznej 3156 ton miêsa drobiowego pochodz¹cego z USA, z przeznaczeniem
do wprowadzenia do sk³adów celnych dla produktów niespe³niaj¹cych wymagañ przy-
wozowych UE.

Szczelnoœæ rêkawa tranzytowego jest sprawdzana podczas kontroli przeprowadza-
nych zarówno z poziomu Komisji Europejskiej przez misje inspektorów Food and Vete-
rinary Office, przez G³ównego Lekarza Weterynarii, jak i wojewódzkich lekarzy
weterynarii. Kontrole nadzoru sprawowanego przez powiatowych lekarzy weterynarii
w sk³adach celnych nie wykaza³y ¿adnych niezgodnoœci w zakresie prowadzenia reje-
strów iloœci produktów wprowadzonych i wyprowadzonych ze sk³adów celnych. Kon-
trole potwierdzi³y równie¿, i¿ powiatowi lekarze weterynarii posiadaj¹ ww. potwierdze-
nia wywozu poza terytorium UE.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e poprzez stosowanie odpowiednich procedur
wynikaj¹cych z ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej, wykluczona zosta³a mo¿-
liwoœæ, aby produkty niespe³niaj¹ce wymagañ przywozowych, takie jak np. miêso dro-
biowe z USA, by³y umieszczane na rynku UE. Ponadto, zgodnie z danymi dostêpnymi
w G³ównym Inspektoracie Weterynarii w przypadku produktów znajduj¹cych siê
w procedurze tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 100% takich towa-
rów wprowadzonych w latach 2007–2009 (paŸdziernik) ma potwierdzony wywóz poza
terytorium Unii Europejskiej. Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w 2009 r. w Izbach
Celnych w Gdyni i Szczecinie (dokonuj¹cych odpraw transportów miêsa drobiowego)
nie stwierdzono przypadków, w których miêso drobiowe objête procedur¹ tranzytu do
pañstw trzecich nie zosta³o wywiezione z obszaru Unii Europejskiej.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakoœci
handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 187, poz. 1577 z póŸn.
zm.), Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych przeprowadza kon-
trole jakoœci handlowej, w tym kontrole graniczne artyku³ów rolno-spo¿ywczych, przy-
wo¿onych spoza pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz spoza pañstw
cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Kontrola graniczna obejmuje importowane
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artyku³y rolno-spo¿ywcze, wskazane w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 8 paŸdziernika 2009 roku w sprawie wykazu artyku³ów rolno-spo¿ywczych
przywo¿onych z zagranicy oraz ich minimalnych iloœci podlegaj¹cych kontroli jakoœci
handlowej (Dz. U. Nr 176, poz. 1368), w tym miêso drobiowe. Kontrole jakoœci handlo-
wej artyku³ów rolno-spo¿ywczych sprowadzanych z zagranicy s¹ przeprowadzane w 15
punktach kontroli granicznej oraz 41 punktach, dzia³aj¹cych g³ównie na zlecenie tele-
foniczne. W 2009 roku Inspekcja przeprowadza³a kontrole miêsa drobiowego pocho-
dz¹cego z Brazylii oraz mro¿onych dañ gotowych pochodz¹cych z Izraela, które nie
wykaza³y uchybieñ w zakresie jakoœci handlowej.

W wyniku akcesji do UE Polska przyjê³a Wspóln¹ Taryfê Celn¹ UE z dniem 1 maja
2004 r., co oznacza, ¿e w imporcie produktów pochodz¹cych z krajów trzecich stoso-
wane s¹ stawki celne obowi¹zuj¹ce wszystkie kraje cz³onkowskie UE. Stawki te wyni-
kaj¹ z listy koncesyjnej UE do WTO (tzw. stawki zwi¹zane), z umów o wolnym handlu,
zawartych przez UE z krajami trzecimi, b¹dŸ z generalnego systemu preferencji cel-
nych (GSP). Kompetencje w zakresie polityki handlowej, zgodnie z art. 133 Traktatu
ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, przejê³a Komisja Europejska. Je¿eli chodzi
natomiast o handel z krajami UE, to z Traktatu wynika zakaz stosowania barier cel-
nych i ograniczeñ iloœciowych w obrocie towarowym wewn¹trz Wspólnoty.

Dane statystyczne Ministerstwa Finansów wskazuj¹, ¿e import miêsa drobiowego
(kod CN 0207) do Polski systematycznie maleje, w tym tak¿e przywóz z krajów UE.
W roku 2005 wyniós³ on 74 152 t ogó³em (w tym przywóz w ramach Wspólnoty – 71 866 t),
w 2006 r. – 71 386 t (w tym z UE – 68 222 t), w 2007 r. – 59 149 t (w tym z UE - 58 324 t),
w 2008 r. – 35 447 t (w tym z UE – 35 074 t). G³ównymi dostawcami tego rodzaju miêsa
na polski rynek s¹ Niemcy, Wlk. Brytania i W³ochy. Z krajów trzecich zaimportowano
w ww. okresie poni¿ej 10% miêsa drobiowego ogó³em.

Z notyfikacji zbiorczej Wspólnot Europejskich (Komitet ds. Rolnictwa WTO) znak:
G/AG/N/EEC/62 z dnia 26.10.2009 r. wynika, ¿e w roku 2008 kontyngent wspólno-
towy na miêso drobiowe, kawa³ki i podroby inne ni¿ w¹tróbki, zamro¿one wynosi³
17 832 t przy stopniu jego wykorzystania na poziomie 71%, a z kolei kontyngent na
miêso indycze, kawa³ki i podroby inne ni¿ w¹tróbki, mro¿one wykorzystano w ca³oœci –
4 985 t. Bior¹c pod uwagê rok gospodarczy 2007/2008* wysokoœæ kontyngentów i ich
stopieñ wykorzystania przedstawia siê nastêpuj¹co:

• kontyngent na miêso drobiowe, nieciête na kawa³ki, œwie¿e, sch³odzone lub zamro-
¿one – 6 249 t (wykorzystanie – 100%),

• kontyngent na miêso drobiowe, kawa³ki i podroby, œwie¿e, sch³odzone lub zamro-
¿one – 8 070 t (wykorzystanie – 100%),

• kontyngent na miêso drobiowe, kawa³ki i podroby jadalne inne ni¿ w¹tróbki, za-
mro¿one – 2 305 t (wykorzystanie – 100%),

• kontyngent na miêso indycze, œwie¿e, sch³odzone – 1 201 t (wykorzystanie – 90%),
• kontyngent na miêso drobiowe nieciête na kawa³ki, i podroby jadalne œwie¿e,

sch³odzone lub zamro¿one – 16 665 t (wykorzystanie – 0%),
• kontyngent na solone miêso drobiowe (ex CN 0210 99 39) – 264 245 t (wykorzysta-

nie – 65%).
Dodatkowo, obok kontyngentów taryfowych, wynikaj¹cych z zobowi¹zañ WTO,

UE otwiera równie¿ co roku kontyngenty taryfowe (bezc³owe i po preferencyjnej stawce
celnej) w ramach dwustronnych umów preferencyjnych, zawartych z niektórymi kraja-
mi trzecimi.

Ponadto, funkcjonuj¹ równie¿ kontyngenty taryfowe zarz¹dzane przez Dyrekcjê
Generaln¹ TAXUD Komisji Europejskiej z udzia³em administracji celnych pañstw
cz³onkowskich, w ramach Systemu Quota zgodnie z chronologicznym porz¹dkiem
przyjmowania zg³oszeñ (zasada first come, first served). Wykaz kontyngentów na towa-
ry klasyfikowane do pozycji 0207 (miêso drobiowe) obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia 2009 r.
do 31 grudnia 2009 r. przedstawia poni¿sza tabela (Tabela 1).
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Tabela 1. Kontyngenty na miêso drobiowe

Nr kontyngentu
ID obszaru

geograficznego
ID podstawy prawnej Pocz¹tkowa iloœæ

Saldo na dzieñ
27.11.2009

091923 CL – Chile R0303120 11600000 kg 723222 kg

090505 MD – Mo³dawia R0800550 400000 kg 400000 kg

Ponadto informujê, ¿e na ww. towary obowi¹zuj¹ równie¿ kontyngenty zarz¹dzane
przez Dyrekcjê Generaln¹ ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Euro-
pejskiej poprzez system pozwoleñ na przywóz (licencji importowych) o nastêpuj¹cych
numerach: 094067, 094068, 094069, 094070, 094091, 094092, 094103, 094169,
094410, 094411, 094412, 094420, 094421, 094422, których administrowaniem zaj-
muje siê Agencja Rynku Rolnego (ARR). W za³¹czeniu przekazujê zestawienie wyda-
nych przez ARR w okresie I–XI 2009 r. pozwoleñ na przywóz miêsa drobiowego wraz ze
stopniem ich wykorzystania, tj. iloœci towaru faktycznie zg³oszonego do procedury do-
puszczenia do obrotu na podstawie przedmiotowych pozwoleñ (Tabela 2). Zgodnie
z przepisami reguluj¹cymi zasady stosowania pozwoleñ na przywóz/wywóz (rozpo-
rz¹dzenie Komisji nr 376/2008), pozwolenie wydane w jednym pañstwie cz³onkow-
skim mo¿e zostaæ wykorzystane na ca³ym obszarze UE w celu zg³oszenia towaru
odpowiednio do procedury dopuszczenia do obrotu/wywozu.

Tabela 2. Kontyngenty w przywozie do UE miêsa drobiowego

Nr kont. Kod CN opis Kwota ton
Stawka
celna

kierunek okres Nr rozp.

rok 2009

Iloœæ
wydanych
pozwoleñ

Iloœæ
towaru na
jak¹ wyst.
pozwole-
nie kg

Poziom
wykorzy-
stania po-
zwoleñ kg

(1)
09.441

0207 14 10
0207 14 50
0207 14 70

miêso
drobiowe

9 432

bezc³owy

Brazylia

styczeñ –
grudzieñ

1385/200
7

uchyla
1431/1994

2 1 225,00 1 153,00

(2)
09.4411

5 100 Tajlandia 0 0 0

(3)
09.4412

3 300
Pozosta³e
kierunki

1 429 429

(4)
09.4420

0207 27 10
0207 27 20
0207 27 80

miêso
indycze

1 800 Brazylia 0 0 0

(5)
09.4421

700
Pozosta³e
kierunki

0 0 0

(6)
09.4422

2 485
erga

omnes
0 0 0

(1)
09 4211

ex
0210 99 39

miêso
drobiowe

solone
lub

w solance

170 807

15,4%

Brazylia

lipiec –
czerwiec 616/2007

20 396 040 191 282

(2)
09 4212 92 610 Tajlandia 0 0 0

(3)
09 4213

828 inne 3 2 100 2 100

(4)
09 4214 1602 32 19

wyroby
z miêsa
kurcz¹t

79 477

8%

Brazylia 0 0 0

(5)
09 4215 1602 32 19 160 033 Tajlandia 0 0 0

(6)
09 4216

1602 39 19 11 443 inne 0 0 0

(7)
09 4217

1602 31
miêso

indycze

92 300

8,5%

Brazylia 0 0 0

(8)
09 4218

1602 31 11 596 inne 0 0 0

T1
09 4103

0207 25 10
0207 25 90
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

miêso
drobiowe

1 000

170 EUR/t
186 EUR/t
134 EUR/t
93 EUR/t
339 EUR/t
127 EUR/t
230 EUR/t

Turcja
styczeñ –
grudzieñ

1383/2007
uchyla

1396/1998
0 0 0
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P1
09 4067

0207 11 10
0207 11 30
0207 12 10
0207 11 90
0207 12 90

miêso
drobiowe

6 249
131 EUR/t
149 EUR/t
162 EUR/t

erga
omnes

lipiec –
czerwiec

533/2007
uchyla

1251/1996

0 0 0

P2
09 4068

0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60

miêso
drobiowe

8 070

512 EUR/t
179 EUR/t
134 EUR/t
93 EUR/t
301 EUR/t
231 EUR/t
504 EUR/t
179 EUR/t
134 EUR/t
93 EUR/t
231 EUR/t

1 7 790 0

P3
09 4069

0207 14 10 2 305 795 EUR/t 1 434 0

P4
09 4070

0207 24 10
0207 25 10
0207 24 90
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 27 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 27 50
0207 26 60
0207 27 60
0207 26 70
0207 27 70
0207 26 80

1 201

170 EUR/t
186 EUR/t
425 EUR/t
205 EUR/t
134 EUR/t
93 EUR/t
339 EUR/t
127 EUR/t
230 EUR/t
415 EUR/t

0 0 0

IL 1
09.4092

0207 25
0207 27 10
0207 27 30

do 70

miêso
drobiowe 1 568

0% Izrael
1384/2007

uchyla
2497/1996

0 0 0

IL 2
09.4091

ex 0207 32
ex 0207 33
ex 0207 35
ex 0207 36

Miêso
kacze,
gêsie 560

0 0 0

09.4169

0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 2710
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80

miêso
drobiowe

16 665

131 EUR/t
149EUR/t
162 EUR/t
149 EUR/t
162 EUR/t
512 EUR/t
179 EUR/t
134 EUR/t
93 EUR/t
301 EUR/t
231 EUR/t
504 EUR/t
795 EUR/t
179 EUR/t
134 EUR/t
93 EUR/t

0%
231 EUR/t

0%
170 EUR/t
186 EUR/t
170 EUR/t
186 EUR/t
425 EUR/t
205 EUR/t
134 EUR/t
93 EUR/t
339 EUR/t
127 EUR/t
230 EUR/t
415 EUR/t

0%
0%

134 EUR/t
93 EUR/t
339 EUR/t
127 EUR/t
230 EUR/t

0%

USA
lipiec –

czerwiec

526/2007
zm.

1232/2006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Odnosz¹c siê do kwestii bilansu miêsa drobiowego, informujê, ¿e wg GUS produk-
cja miêsa drobiowego pocz¹wszy od roku 1990 roœnie rzêdu kilku procent rocznie
i zgodnie z prognoz¹ w roku bie¿¹cym przekroczy 1,2 mln ton. Wzrostowi produkcji to-
warzyszy wzrost eksportu przy jednoczesnym wzroœcie zu¿ycia krajowego (Tabela 3).

Tabela 3. Bilans miêsa drobiowego (w tys. ton)

Okres Produkcja Import Poda¿ Eksport Zu¿ycie w kraju

2004
2005
2006
2007
2008
2009*

916
1016
1037
1115
1165
1201

89
82
89
97
66
75

1005
1098
1126
1212
1231
1276

132
186
215
262
295
284

873
912
911
950
936
992

I–VI 2009
VII–XII 2009*

581
620

34
41

615
661

139
145

476
516

I–VI 2010* 600 40 640 140 500

* Prognoza IERiG¯-PIB z wrzeœnia 2009 r.

W 2008 roku bilansowe spo¿ycie miêsa i podrobów wynios³o 24,1 kg na mieszkañ-
ca i w porównaniu z rokiem poprzednim by³o wiêksze o 0,1 kg, tj. o 0,4%. Wzrostowi
popytu na drób sprzyja³a bezwzglêdna obni¿ka cen detalicznych drobiu i jego potanie-
nie wzglêdem miêsa czerwonego, zw³aszcza wieprzowego. IERiG¯ szacuje, ¿e w roku
2009 spo¿ycie miêsa drobiowego wyniesie 25 kg na osobê i bêdzie o 0,9 kg, tj. o ok. 4%
wiêksze ni¿ w 2008 roku. Wed³ug prognoz Komisji Europejskiej spo¿ycie drobiu
w UE-27 bêdzie ros³o szybciej ni¿ produkcja, co powinno sprzyjaæ wiêkszym obrotom
handlowym w obrêbie Wspólnoty, na rynku której Polska lokuje ponad 80% swojego
eksportu miêsa drobiowego.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Marian Zalewski

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. 319



Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dotar³y do mnie od mieszkañców terenu by³ego województwa skiernie-

wickiego bardzo niepokoj¹ce informacje co do zamierzeñ likwidacji zamiej-
scowych wydzia³ów cywilnego i karnego S¹du Okrêgowego w £odzi
z siedzib¹ w Skierniewicach. W zwi¹zku z powy¿szym pragnê zapytaæ Pana
Ministra o motywy, jakie zadecydowa³y o podjêciu tej decyzji. Czy przema-
wiaj¹ za tym dane statystyczne i ekonomiczne, a jeœli tak, to jakie? Czy
ewentualna likwidacja wydzia³ów w Skierniewicach nie ograniczy dostêpu
obywateli do s¹du? Czy likwidacja ta nie wyd³u¿y czasu prowadzenia postê-
powañ?

Podnoszê tê kwestiê nie tylko jako senator z regionu Skierniewic, ale tak-
¿e jako mieszkaniec powiatu rawskiego, i nie znajdujê argumentów, które
przemawia³yby na korzyœæ decyzji o likwidacji s¹du. Co wiêcej, wzglêdy spo-
³eczne przemawiaj¹ zdecydowanie przeciwko niej, bowiem ju¿ same próby
likwidacji zamiejscowego wydzia³u S¹du Okrêgowego w £odzi z siedzib¹
w Skierniewicach s¹ odbierane przez spo³ecznoœæ lokaln¹ jako ca³kowite ig-
norowanie interesów mieszkañców obszarów pozostaj¹cych we w³aœciwoœci
s¹du w Skierniewicach. Ponadto jeœli uzasadnieniem decyzji o likwidacji wy-
dzia³ów s¹du w Skierniewicach jest ma³a liczba prowadzonych spraw, to ra-
czej nale¿a³oby zaliczyæ to jako sukces funkcjonowania tego wydzia³u, gdy¿
oznacza to, ¿e s¹d prawid³owo wp³ywa na spo³eczeñstwo, na zmniejszenie
siê liczebnoœci zdarzeñ, które maj¹ swój fina³ w s¹dzie.

Na koniec pragnê przypomnieæ Panu Ministrowi doœwiadczenia sprzed
kilku lat polegaj¹ce na ca³kowitej likwidacji S¹du Okrêgowego w Skierniewi-
cach – jak siê okaza³o, likwidacji niezasadnej. Po dwóch latach s¹d okrêgowy
wróci³ do Skierniewic, wprawdzie w postaci wydzia³ów zamiejscowych, ale
to jednoznacznie i niezaprzeczalnie dowodzi potrzeby istnienia S¹du Okrêgo-
wego w Skierniewicach.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 17.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego w spra-

wie likwidacji Zamiejscowych Wydzia³ów Cywilnego i Karnego S¹du Okrêgowego
w £odzi z siedzib¹ w Skierniewicach z³o¿one podczas 43. posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospo- litej Polskiej w dniu 5 listopada 2009 r., które przekazane zosta³o przy piœmie
z dnia 12 listopada 2009 r. Nr BPS/DSK-043-2129/09 – uprzejmie przedstawiam, co
nastêpuje.
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Na wstêpie pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e w ramach reformy wymiaru
sprawiedliwoœci podejmowane s¹ dzia³ania w kierunku bardziej elastycznego ukszta³-
towania struktury organizacyjnej s¹dów rejonowych i okrêgowych oraz racjonalnego
wykorzystania kadry orzeczniczej i œrodków finansowych wydatkowanych na funkcjo-
nowanie wymiaru sprawiedliwoœci.

Dzia³ania te maj¹ na celu racjonalizacjê organizacji s¹dów, a jednym z rozwi¹zañ
reformatorskich jest likwidacja niektórych wydzia³ów w s¹dach okrêgowych i rejono-
wych.

Z wnioskiem o zniesienie Zamiejscowych Wydzia³ów Cywilnego i Karnego S¹du
Okrêgowego w £odzi z siedzib¹ w Skierniewicach wyst¹pi³ Prezes S¹du Okrêgowego
w £odzi. Postulowana reorganizacja zosta³a pozytywnie zaopiniowana przez Prezesa
S¹du Apelacyjnego w £odzi oraz w³aœciwe merytorycznie komórki organizacyjne Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci.

Wskazany wniosek Prezesa S¹du Okrêgowego w £odzi uzasadniony jest przede
wszystkim z uwagi na niewielk¹ liczbê spraw rozpoznawanych w omawianych komór-
kach organizacyjnych, a tym samym niew³aœciwe wykorzystanie kadry orzeczniczej
Wydzia³ów z siedzib¹ w Skierniewicach.

Analizuj¹c obci¹¿enie sêdziów, nale¿y wskazaæ, ¿e w XIII Wydziale Cywilnym z sie-
dzib¹ w Skierniewicach w pierwszej instancji dominuj¹ sprawy rodzinne o niezbyt
skomplikowanym charakterze. Z 764 spraw procesowych zaewidencjonowanych
w 2008 r. w repertorium „C” a¿ 637 dotyczy³o rozwodu i separacji. Iloœæ spraw nie prze-
k³ada siê zatem wprost na obci¹¿enie prac¹ sêdziów.

Podobnie, w przypadku XVII Wydzia³u Karnego z siedzib¹ w Skierniewicach, na za-
ledwie 69 spraw zarejestrowanych w 2008 r. w repertorium „K” a¿ 37 dotyczy³o wyda-
nia wyroku ³¹cznego.

W zakresie powo³anych powy¿ej danych statystycznych pragnê zauwa¿yæ, i¿
w 2008 r. œredni wp³yw na wydzia³ s¹du okrêgowego w kraju wyniós³ 1.846 spraw „C”
i 198 spraw „K”.

Dodatkowo trzeba podnieœæ, ¿e w trzech pierwszych kwarta³ach 2009 r. Wydzia³
Karny zanotowa³ liczbê za³atwieñ na poziomie ni¿szym od wp³ywu w ka¿dym z reperto-
riów („K”, „Ka”, „Kz”). Tak wiêc dochodzi do wzrostu zaleg³oœci, choæ wp³yw w stosunku
do 2008 r. spada. Na koniec III kwarta³u 2009 r. we wszystkich repertoriach omawia-
nego Wydzia³u zaewidencjonowanych by³o ogó³em 991 spraw, co wskazuje, ¿e wp³yw
nie osi¹gnie wielkoœci odnotowanej w 2008 r. (1.444 sprawy).

Istotne znaczenie ma tak¿e fakt, i¿ zniesienie Wydzia³ów Zamiejscowych z siedzib¹
w Skierniewicach zmniejszy koszty funkcjonowania S¹du Okrêgowego w £odzi, a jed-
noczeœnie zlikwidowany zostanie problem niedoboru powierzchni S¹du Rejonowego
w Skierniewicach.

Maj¹c na uwadze poruszon¹ kwestiê utrudnionego dostêpu do s¹du, spowodowa-
nego przedmiotow¹ reorganizacj¹, nale¿y podnieœæ, ¿e obszar w³aœciwoœci miejscowej
Wydzia³ów Zamiejscowych z siedzib¹ w Skierniewicach jest stosunkowo rozleg³y i wie-
lu mieszkañcom bli¿ej jest do £odzi ni¿ do Skierniewic. Ponadto, istota konstytucyjnej
zasady dostêpu do s¹du realizowana jest przede wszystkim poprzez zapewnienie spraw-
nego rozpoznania sprawy przez s¹d w³aœciwy merytorycznie, co nie musi oznaczaæ jego
bliskiej lokalizacji.

Reasumuj¹c pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e zgodnie z przyjêtymi za³o¿e-
niami wejœcie w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci uwzglêdniaj¹cego znie-
sienie Zamiejscowych Wydzia³ów Cywilnego i Karnego S¹du Okrêgowego w £odzi
z siedzib¹ w Skierniewicach planowane jest z dniem 1 stycznia 2010 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uzyska³em wiadomoœæ, ¿e w S¹dzie Okrêgowym w £odzi zapad³ wyrok

w sprawie niegospodarnoœci w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowis-
ka i Gospodarki Wodnej w £odzi.

Z przekazanych mi informacji wynika, ¿e w niniejszej sprawie oskar¿ony-
mi byli miêdzy innymi cz³onkowie Rady Nadzorczej funduszu, którym zarzuco-
no niegospodarnoœæ pope³nion¹ w grupie przestêpczej.

Proszê Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Ilu cz³onków Rady Nadzorczej zosta³o oskar¿onych w tej sprawie i ilu

z nich zosta³o skazanych, a ilu uniewinnionych?
2. Czy cz³onkowie Rady Nadzorczej stanêli pod zarzutem niegospodarno-

œci umyœlnej, czy te¿ nieumyœlnej?
3. Jakiego rodzaju nadu¿ycia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zków

dopuœcili siê cz³onkowie wspomnianej Rady Nadzorczej?
4. Czy prawd¹ jest, ¿e s¹d pierwszej instancji, oceniaj¹c winê cz³onków

Rady Nadzorczej, kierowa³ siê wzglêdami politycznymi i skaza³ jedynie tych
cz³onków rady, którzy byli cz³onkami SLD i PSL, a uniewinni³ cz³onków rady
nale¿¹cych do innych partii, mimo ¿e popierali oni te same uchwa³y, bêd¹ce
podstaw¹ oskar¿enia?

Proszê Pana Ministra zw³aszcza o zwrócenie uwagi na kwestiê zawart¹
w pytaniu nr 4. SLD i PSL nie s¹ mi – jako senatorowi Prawa i Sprawiedliwo-
œci – bliskie, wrêcz przeciwnie, ale jeœli by³oby prawd¹ to, ¿e s¹d karny uza-
le¿nia wyrok od przynale¿noœci partyjnej oskar¿onych, by³by to znak bardzo
niebezpiecznego upolitycznienia wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce. Jeœli
w wyroku s¹du pierwszej instancji rzeczywiœcie uwidoczni³o siê kryterium
partyjne, jako Prokurator Generalny powinien Pan domagaæ siê uchylenia te-
go wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Ponadto proszê Pana Ministra o udzielenie informacji o procesie powsta-
wania uchwa³ bêd¹cych podstaw¹ oskar¿enia, a w szczególnoœci proszê
o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy projekty uchwa³ bêd¹cych podstaw¹ oskar¿enia zosta³y zaopinio-
wane przez radców prawnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowis-
ka i Gospodarki Wodnej, a je¿eli tak, to jaka by³a ta opinia? Je¿eli opinia by³a
pozytywna, to proszê o informacjê, czy osoby te znalaz³y siê w krêgu podej-
rzanych lub oskar¿onych.

2. Czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
mia³ na procesie oskar¿ycieli posi³kowych, a je¿eli tak, to kto w tym charakte-
rze reprezentowa³ fundusz?

Proszê o szczegó³ow¹ odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 19 listopada 2009 r. nr BPS/DSK-

-043-2129/09 oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego
na 43. posiedzeniu Senatu RP w dniu 5 listopada 2009 r., w sprawie dotycz¹cej niego-
spodarnoœci w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w £odzi, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.

W sprawie dotycz¹cej niegospodarnoœci w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi, zakoñczonej wydaniem w dniu 28.01.2009 r.
nieprawomocnego wyroku przez S¹d Okrêgowy w £odzi, XVIII Wydzia³ Karny, aktem
oskar¿enia objêtych by³o miêdzy innymi 10 cz³onków Rady Nadzorczej WFOŒiGW
w £odzi: Leszek M., Jan S., Zbigniew D., Edward G., Dariusz J., Grzegorz S., Ma³gorza-
ta S., Jacek S., Jerzy K. i Jerzy P.

Spoœród wymienionych oskar¿onych skazanych zosta³o 7 cz³onków Rady Nadzor-
czej: Leszek M., Jan S., Zbigniew D., Edward G., Jerzy P., Dariusz J. i Jacek S.

Uniewinnionych natomiast w ca³oœci od przedstawionych zarzutów zosta³o 3 cz³on-
ków tej Rady: Grzegorz S., Ma³gorzata S. i Józef K.

Spoœród oskar¿onych w tej sprawie cz³onków Rady Nadzorczej WFOŒiGW w £odzi
jedynie oskar¿onym: Dariuszowi J., Grzegorzowi S., Ma³gorzacie S., Jackowi S. i Józe-
fowi K. przedstawiony zosta³ zarzut nieumyœlnej niegospodarnoœci z art. 296 § 1 i 4 k.k.

Pozosta³ym osobom, spoœród cz³onków Rady, przedstawiono zarzuty umyœlnej nie-
gospodarnoœci, kwalifikowane z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k.

Zgodnie z treœci¹ zapad³ego wyroku wszyscy skazani cz³onkowie Rady Nadzorczej
WFOŒiGW w £odzi dopuœcili siê nadu¿ycia uprawnieñ i niedope³nienia obowi¹zków
w zakresie gospodarowania mieniem nadzorowanej przez siebie instytucji, wynika-
j¹cych z art. 88e ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kszta³towaniu
œrodowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 ze zm.) i § 11 pkt 5 i 6 Statutu WFOŒiGW
w £odzi, polegaj¹cych:

– w odniesieniu do Leszka M., Jana S., Zbigniewa D., Edwarda i Jerzego P., na g³oso-
waniu za zatwierdzeniem wniosków Zarz¹du WFOŒiGW w £odzi o udzielenie po¿y-
czek, pomimo braku nale¿ytej analizy wniosków o po¿yczki i obowi¹zkowych za-
³¹czników, w szczególnoœci dla stwierdzenia celowoœci wydatkowania œrodków
WFOŒiGW w £odzi z punktu widzenia planowanych efektów ekologicznych, rze-
czywistej wielkoœci œrodków niezbêdnych do zrealizowania inwestycji oraz czy ak-
tualna i przewidywana sytuacja finansowa i maj¹tkowa wnioskodawców zapewnia
sp³atê po¿yczek w proponowanych terminach;

– w stosunku do Dariusza J., na podjêciu uchwa³y przyznaj¹cej wnioskodawcy po¿ycz-
kê na dofinansowanie zadania, pomimo ¿e po¿yczkobiorca nie posiada³ œrodków
na realizacjê zadania oraz sp³atê zobowi¹zania oraz na podjêciu uchwa³y upowa¿-
niaj¹cej Zarz¹d WFOŒiGW w £odzi do zakupu akcji spó³ki bez przeprowadzenia
uprzedniej analizy ekonomicznej oceniaj¹cej rentownoœæ dokapitalizowania tej
spó³ki, w stosunku do której istnia³y przes³anki do og³oszenia upad³oœci, a tym sa-
mym do wydatkowania œrodków finansowych Funduszu na cele niezwi¹zane
z ochron¹ œrodowiska i gospodarki wodnej;

– w odniesieniu do Jacka S., na podjêciu uchwa³y przyznaj¹cej wnioskodawcy po¿ycz-
kê na dofinansowanie zadania, pomimo i¿ mia³ œwiadomoœæ, ¿e przyznane œrodki
nie zostan¹ wykorzystane na cel zwi¹zany z ochron¹ œrodowiska, a po¿yczkobiorca
nie posiada œrodków na realizacjê zadania oraz sp³atê zobowi¹zania.
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Dokonuj¹c oceny wyroku zapad³ego w sprawie nie sposób jest zasadnie twierdziæ,
i¿ zawarte w nim rozstrzygniêcia dotycz¹ce skazañ czy uniewinnieñ zwi¹zane by³y
z przynale¿noœci¹ partyjn¹ poszczególnych oskar¿onych.

Wskazaæ w tym miejscu nale¿y, i¿ cz³onkowie Rady Nadzorczej WFOŒiGW w £odzi
w osobach Dariusza J. i Jacka S. zostali skazani przedmiotowym wyrokiem, mimo ¿e
nie byli oni kojarzeni ani z SLD, ani z PSL. Uniewinnieni natomiast zostali w zakresie
czêœci zarzutów oskar¿eni legitymuj¹cy siê przynale¿noœci¹ do SLD, b¹dŸ PSL w oso-
bach: Andrzeja P. i Waldemara M. (uniewinnionego w ca³oœci od przedstawionego mu
aktem oskar¿enia zarzutu) oraz Wies³awa S., a tak¿e w osobach cz³onków tego Za-
rz¹du: Jana D., Ludwika K., Stefana M., Mieczys³awa K. i Marka K. oraz cz³onka Rady
Nadzorczej – Jerzego P., jak te¿ oskar¿eni nie kojarzeni z przynale¿noœci¹ do jakichkol-
wiek ugrupowañ politycznych, a w tym: Dariusz J., Ma³gorzata S. i Józef K. (bêd¹cy
cz³onkami Rady Nadzorczej WFOŒiGW w £odzi), b¹dŸ sympatyzuj¹cy z innymi ugrupo-
waniami ni¿ SLD lub PSL: Grzegorz S. i Jacek S., którzy powo³ani zostali do Rady Nad-
zorczej WFOŒiGW w £odzi ze wskazania ówczesnego wojewody wywodz¹cego siê
z AWS. Okolicznoœæ zwi¹zana z przynale¿noœci¹ partyjn¹ oskar¿onych w ¿adnej mierze
nie by³a równie¿ elementem oceny wyroku dokonanej przez oskar¿yciela publicznego
dla potrzeb wywiedzionej przez niego apelacji.

Bezzasadnym jest przypisywanie dzia³aniu S¹du oraz prokuratury zarzutu kiero-
wania siê motywacj¹ opart¹ o jakikolwiek klucz polityczny, zarówno w zakresie wyro-
kowania, jak te¿ dokonywania oceny zapad³ego orzeczenia. Podstaw¹ podjêtych
w sprawie rozstrzygniêæ by³y wy³¹cznie poczynione w toku postêpowania ustalenia fak-
tyczne i prawne, a nie wzglêdy polityczne.

OdpowiedŸ na pytanie, czy i w jaki sposób projekty uchwa³ bêd¹cych podstaw¹
oskar¿enia zosta³y zaopiniowane przez radców prawnych WFOŒiGW w £odzi, wymaga
uprzedniego wgl¹du do akt g³ównych postêpowania, które obecnie znajduj¹ siê w dys-
pozycji S¹du Okrêgowego w £odzi, w zwi¹zku ze z³o¿onymi apelacjami i trwaj¹cym ak-
tualnie postêpowaniem miêdzyinstancyjnym. St¹d te¿ udzielenie na nie wyczerpuj¹cej
odpowiedzi, w wyznaczonym terminie, nie jest mo¿liwe. Na podstawie analizy aktu
oskar¿enia w sprawie o sygn. V Ds 10/01 stwierdziæ mo¿na jedynie, i¿ wœród oskar¿o-
nych nie znajduj¹ siê osoby pe³ni¹ce funkcjê radcy prawnego w WFOSiGW w £odzi.

W toku procesu w sprawie WFOŒiGW w £odzi wystêpowa³ wy³¹cznie w charakterze
pokrzywdzonego, gdy¿ do czasu rozpoczêcia przewodu s¹dowego na rozprawie g³ównej
nie zg³osi³ on swojego udzia³u w roli oskar¿yciela posi³kowego. Fundusz reprezentowa-
ny by³ na rozprawie przez swoich radców prawnych Ma³gorzatê S. i Alinê B.

Oskar¿ycielem posi³kowym w tym postêpowaniu by³a jedynie „WARTA” Sp. z o.o.
w Sieradzu reprezentowana przez swoich likwidatorów.

£¹czê wyrazy szacunku

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Jerzy Szymañski
Zastêpca Prokuratora Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
i innych senatorów

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zgodnie z ramowym stanowiskiem rz¹du z dnia 18 listopada 2008 r. do-

tycz¹cym genetycznie modyfikowanych organizmów, polskie w³adze d¹¿¹
do zachowania naszego kraju jako wolnego od upraw GMO. W nawi¹zaniu
do tego stanowiska pragniemy zapytaæ, jakie dzia³ania podejmuje rz¹d pol-
ski, a w szczególnoœci Panowie Ministrowie, na forum UE w zakresie ochrony
naszego kraju przed ekspansj¹ GMO. Co wiêcej, jak pokazuj¹ aktywne dzia-
³ania innych krajów cz³onkowskich w tym zakresie, np. decyzja rz¹du Nie-
miec o wydaniu zakazu upraw GMO oraz pora¿ka Komisji Europejskiej
podczas próby odrzucenia wprowadzonego zakazu w Austrii i na Wêgrzech,
s¹ du¿e szanse na powstrzymanie ekspansji upraw GMO na terenie Polski.

Prosimy zatem o informacje, jakie sankcje otrzymuje Polska za niedosto-
sowanie swoich przepisów do prawa wspólnotowego w zakresie GMO, a ja-
kie inne kraje cz³onkowskie Wspólnoty, które te¿ maj¹ niezgodnoœci w tym
zakresie, np. Francja, Grecja, Wêgry, Austria, Niemcy. Jakie konsekwencje
karne przewiduje i nak³ada na te kraje Komisja Europejska w przypadku nie-
zgodnoœci przepisów prawa krajowego i prawa wspólnotowego w zakresie
GMO, a tak¿e od czego zale¿y wysokoœæ i rodzaj tych kar w poszczególnych
krajach cz³onkowskich Wspólnoty? W szczególnoœci prosimy o przeanalizo-
wanie sytuacji Republiki Federalnej Niemiec.

Prosimy o szczegó³ow¹ odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Jerzy Chróœcikowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 30 listopada 2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego z dnia

5 listopada 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2130/09, z³o¿one wspólnie z innymi senato-
rami podczas 43. posiedzenia Senatu RP, dotycz¹ce organizmów genetycznie modyfi-
kowanych, przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Kwestia nak³adania kar pieniê¿nych na pañstwa cz³onkowskie UE, w przypadku
niezgodnoœci ich prawa krajowego z wspólnotowym, jest spraw¹ niezwykle skompliko-
wan¹. Procedura dotycz¹ca takich przypadków jest d³ugotrwa³a ale konsekwencje dla
pañstw cz³onkowskich UE ³ami¹cych prawo wspólnotowe mog¹ byæ bardzo dotkliwe,
zw³aszcza w takiej dziedzinie jak GMO (permanentny spór na forum WTO i jego kon-
sekwencje dla ca³ej Wspólnoty, co mobilizuje Komisjê Europejsk¹ do podejmowania
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szybkich dzia³añ). Je¿eli Komisja Europejska uzna, ¿e pañstwo cz³onkowskie UE uchy-
bi³o jednemu z zobowi¹zañ, które na nim ci¹¿¹ na mocy prawa wspólnotowego, przed-
stawia zarzuty formalne, do których pañstwo to musi siê odnieœæ w okreœlonym
terminie. W przypadku braku porozumienia Komisja przygotowuje uzasadnion¹ opi-
niê, a nastêpnie (w przypadku braku konsensusu) wnosi skargê do Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci. Trybuna³ Sprawiedliwoœci w przypadku stwierdzenia, ¿e pañstwo
cz³onkowskie UE uchybi³o jednemu z zobowi¹zañ, które na nim ci¹¿¹, wydaje wyrok
nakazuj¹cy podjêcie œrodków, które zapewni¹ wykonanie wyroku. W przypadku nie-
wykonania wyroku Trybuna³u Sprawiedliwoœci, Komisja Europejska kieruje do Trybu-
na³u kolejn¹ skargê, wnosz¹c o na³o¿enie na pañstwo cz³onkowskie UE ³¹cznie dwóch
kar: rycza³tu i okresowej kary pieniê¿nej. Czyni¹c to, okreœla wysokoœæ rycza³tu lub
okresowej kary pieniê¿nej, do zap³acenia przez dane pañstwo cz³onkowskie UE, jak¹
uzna za odpowiedni¹ do zaistnia³ych okolicznoœci. W przypadku gdy Trybuna³ stwier-
dzi, ¿e dane pañstwo cz³onkowskie UE nie zastosowa³o siê do jego wyroku, mo¿e na nie
na³o¿yæ rycza³t lub okresow¹, karê pieniê¿n¹. Obie kary s¹ obliczane wed³ug stawek
dziennych, przy czym rycza³t jest naliczany za okres pomiêdzy pierwszym i drugim wy-
rokiem Trybuna³u Sprawiedliwoœci, natomiast okresowa kara pieniê¿na jest naliczana
za okres od dnia wydania drugiego wyroku Trybuna³u a¿ do usuniêcia naruszenia. Ka-
ra rycza³tu, pomimo, i¿ jest obliczana w stawkach dziennych, nie mo¿e byæ ni¿sza od
rycza³tu minimalnego, który w przypadku Polski wynosi 3 mln 610 tys. euro. Je¿eli
jednak kara rycza³tu obliczona wed³ug stawek dziennych bêdzie wy¿sza ni¿ rycza³t mini-
malny, Komisja Europejska wnosi o na³o¿enie kary wed³ug stawek dziennych. Stawka
dzienna rycza³tu jest ustalana, w przypadku Polski, w granicach od 1,4 tys. euro do
28,9 tys. euro (dziennie). Okresowa kara pieniê¿na jest obliczana za ka¿dy dzieñ nie-
wykonania zobowi¹zania po ponownym wyroku Trybuna³u Sprawiedliwoœci, w przy-
padku Polski w wysokoœci od 4,3 tys. do 260 tys. euro dziennie, a¿ do chwili pe³nego
dostosowania przepisów krajowych do prawa wspólnotowego. Ewentualne konsek-
wencje wprowadzenia zakazu upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych by³yby wiêc
dla Polski bardzo dotkliwe.

W 2008 r. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci og³osi³ wyrok, przeciwko Francji,
która wprowadzi³a zakaz uprawy roœlin genetycznie zmodyfikowanych na swoim tery-
torium. Francja zosta³a oskar¿ona o niewykonanie wyroku Trybuna³u z dnia 15 lipca
2004 r. (Komisja przeciwko Francji C-419/03) w sprawie braku implementacji do pra-
wa krajowego przepisów dyrektywy o zamierzonym uwalnianiu do œrodowiska organiz-
mów zmodyfikowanych genetycznie (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r.). Za ³amanie prawa wspólnotowego Komisja Eu-
ropejska obarczy³a Francjê kar¹ w postaci op³aty rycza³towej w wysokoœci 10 mln euro.
Pomimo tego, ¿e po wniesieniu przez Komisjê skargi do Trybuna³u w przedmiocie bra-
ku wykonania powy¿szego wyroku, rz¹d Francji w 2007 roku ustanowi³ odpowiednie
przepisy reguluj¹ce kwestie upraw genetycznie zmodyfikowanych, Komisja uzna³a, ¿e
nale¿y podtrzymaæ obowi¹zek zap³aty rycza³tu za ka¿dy dzieñ obowi¹zywania stanu
niezgodnego z prawem unijnym. Przyk³ad Francji pokazuje, jakie konsekwencje
mog¹ siê wi¹zaæ z nieprzestrzeganiem prawa wspólnotowego dotycz¹cego upra-
wy roœlin genetycznie zmodyfikowanych. Wobec tego wa¿ne jest ustanowienie ja-
snego systemu prawnej reglamentacji w obszarze organizmów genetycznie
zmodyfikowanych w Polsce.

Nale¿y równie¿ przypomnieæ, ¿e 16 lipca 2009 r. zapad³ wyrok Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci Wspólnot Europejskich w sprawie C-165/08 (Komisja przeciwko Rzeczy-
pospolitej Polskiej), w którym stwierdza siê, ¿e „zakazuj¹c swobodnego obrotu
materia³em siewnym odmian zmodyfikowanych genetycznie oraz wpisania odmian
zmodyfikowanych genetycznie do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita Polska
uchybi³a zobowi¹zaniom, które ci¹¿¹ na niej na mocy dyrektywy 2001/18/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalnia-
nia do œrodowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylaj¹cej dyrektywê
Rady 90/220/EWG (w szczególnoœci jej art. 22 i 23) oraz dyrektywy Rady
2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatun-
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ków roœlin rolniczych (w szczególnoœci jej art. 4 ust.4 oraz art.16). Polska jest zatem zo-
bowi¹zana, w jak najszybszym czasie, zakoñczyæ prace legislacyjne nad uchyleniem
zakazu obrotu materia³em siewnym GM i rejestracji odmian roœlin GM, jeszcze przed
wykonaniem wyroku w sprawie C-l65/08. W interesie Polski jest zatem jak najszybsze
uchwalenie projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, któ-
ra nowelizuje ustawê o nasiennictwie, co uchroni³oby Polskê przed kar¹ finansow¹,
gro¿¹c¹ w przypadku niewykonania wyroku Trybuna³u Sprawiedliwoœci.

Austria i Wêgry wprowadzi³y zakaz upraw kukurydzy MON810, uczyni³y to jednak
w zgodzie z prawem krajowym oraz wspólnotowym. Uzasadnieniem zakazu by³y wyniki
badañ naukowych (m.in. wyniki badañ dotycz¹cych toksycznego dzia³ania bia³ka Cry 1AB
wytwarzanego przez roœlinê oraz jego niekorzystny wp³yw na wybrane organizmy i ele-
menty œrodowiska naturalnego). Tym samym spe³niono warunki zawarte w art. 23 dy-
rektywy 2001/18/WE. Wy³¹cznie badania naukowe, które uzyskaj¹ pozytywn¹ opiniê
Europejskiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci (EFSA), s¹ w stanie sk³oniæ KE do
wydania decyzji sankcjonuj¹cej zakaz wprowadzany przez pañstwo cz³onkowskie UE.
Spraw¹ kluczow¹ jest ponadto przekonanie pozosta³ych pañstw cz³onkowskich UE
o zasadnoœci takiego zakazu, poniewa¿ to inne pañstwa w g³osowaniach (na poziomie
komitetu naukowego oraz Rady UE) decyduj¹ o jego utrzymaniu lub zniesieniu. Brak
podstaw naukowych w³aœciwie uniemo¿liwia utrzymanie takiego zakazu.

Sprawa dotycz¹ca zakazu wprowadzonego przez Republikê Federaln¹ Niemiec
ci¹gle trwa (zakaz nie zosta³ jeszcze poddany g³osowaniu na forum UE), tym samym nie
mo¿na mówiæ jeszcze o sukcesie Niemiec w zakresie wprowadzenia i utrzymania zaka-
zu upraw roœlin zmodyfikowanych genetycznie na terenie tego kraju.

Pomimo braku zakazu obrotu produktów GM Polska aktywnie przeciwstawia siê
ekspansji tych produktów w Unii Europejskiej. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
spo³ecznym i dzia³aj¹c zgodnie z deklaracj¹ Ramowego Stanowiska Rz¹du, ka¿dorazo-
wo podczas g³osowania na forum Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia do ob-
rotu GMO Polska opowiada siê przeciwko autoryzacji nowych produktów GM.
W roku 2008 podczas prac Grupy Ad hoc w sprawie GMO (maj¹cej na celu rozstrzyg-
niêcie najwa¿niejszych problemów zwi¹zanych z GMO) Polska aktywnie dzia³a³a na
rzecz zmiany prawa wspólnotowego w zakresie upraw roœlin transgenicznych. Polska
nale¿a³a do grupy krajów postuluj¹cych wy³¹czanie pewnych obszarów (obszarów Na-
tura 2000, obszarów wystêpowania endemitów) spod takich upraw. Niestety nie by³o
jednomyœlnoœci wœród pañstw cz³onkowskich UE i Komisji Europejskiej uda³o siê za-
chowaæ status quo. W roku 2009 Polska popar³a dwie inicjatywy (holendersk¹ i au-
striack¹) zmierzaj¹ce do zmiany prawa wspólnotowego w zakresie autoryzacji
produktów GM bêd¹cych roœlinami transgenicznymi dopuszczonymi do uprawy. Pro-
ponowana zmiana polega na umo¿liwieniu pañstwom cz³onkowskim UE podejmowa-
niu suwerennych decyzji w tej kwestii. Sprawa ta nie zosta³a jeszcze rozstrzygniêta.
Ponadto warto wspomnieæ, ¿e resort rolnictwa podj¹³ szereg prac, id¹cych w kierunku
poszukiwania rozwi¹zañ alternatywnych oraz dzia³añ, które zachêc¹ naszych rolników
do naturalnego eliminowania produktów genetycznie zmodyfikowanych z ³añcucha
produkcji. W przysz³ym roku uruchomione zostan¹ programy wspieraj¹ce krajow¹
produkcjê bia³ka na cele paszowe. Na forum Unii Europejskiej bêd¹ kontynuowane
dzia³ania, zmierzaj¹ce do pozyskania wsparcia inicjatyw na rzecz ograniczenia stoso-
wania GMO, tak aby sta³y siê one czêœci¹ wspólnej polityki rolnej.

Polskie prawo, czyli obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.), nie regulu-
je spraw zwi¹zanych z uprawami roœlin genetycznie zmodyfikowanych, Inne ustawy,
np. ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271,
z póŸn. zm.) równie¿ nie dotyczy kwestii prowadzenia upraw roœlin transgenicznych.
Tym samym nie ma w Polsce ¿adnych krajowych regulacji prawnych w tej dziedzinie.
Jednoczeœnie obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo wspólnotowe dopuszcza uprawê roœlin
transgenicznych, bêd¹cych produktami genetycznie zmodyfikowanymi, wpro-
wadzonymi do obrotu z mo¿liwoœci¹ uprawy w UE. Zgodnie z opini¹ Urzêdu Komite-
tu Integracji Europejskiej „zamierzone uwalnianie organizmów genetycznie zmodyfiko-

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. 327



wanych do œrodowiska w rozumieniu dyrektywy 2001/18/WE nie mo¿e byæ uto¿sa-
miane z komercyjn¹ upraw¹ roœlin genetycznie zmodyfikowanych. Oznacza to, ¿e prze-
pisy zawarte w czêœci B oraz odpowiednich za³¹cznikach do dyrektywy 2001/18/WE
nie maj¹ zastosowania do upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych. W konsekwen-
cji przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmody-
fikowanych, wdra¿aj¹ce czêœæ B dyrektywy 2001/18/WE, nie mog¹ stanowiæ
podstawy do wprowadzenia zakazu lub ograniczenia upraw roœlin genetycznie
zmodyfikowanych w Polsce. Czêœæ B dyrektywy 2001/18/WE dotyczy zamierzonego
uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do œrodowiska w celach innych
ni¿ wprowadzenie do obrotu, a wiêc przede wszystkim w celach doœwiadczalnych. Na-
tomiast przedmiotem upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych s¹ takie odmiany,
które zosta³y uprzednio dopuszczone do obrotu (z przeznaczeniem do uprawy) na pod-
stawie czêœci C dyrektywy 2001/18/WE lub analogicznych przepisów poprzednio obo-
wi¹zuj¹cych. Zastosowanie wymagañ odnosz¹cych siê do doœwiadczeñ polowych,
przewidzianych w czêœci B dyrektywy 2001/18/WE, do komercyjnych upraw roœlin
odmian dopuszczonych do obrotu na podstawie czêœci C tej dyrektywy, nie znajduje ja-
kichkolwiek podstaw prawnych”.

Projekt nowej ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych zawie-
ra przepisy dotycz¹ce prowadzenia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych, co wy-
pe³ni istniej¹ce luki prawne w tym obszarze. Zasady te s¹ doœæ restrykcyjne i nie bêd¹
stanowiæ zachêty do prowadzenia takich upraw. Dodatkowo w celu umo¿liwienia
wprowadzenia w przysz³oœci ewentualnego zakazu uprawy jakiejkolwiek odmiany
transgenicznej, w projekcie ustawy okreœlono przypadki, w których minister w³a-
œciwy do spraw rolnictwa ma mo¿liwoœæ wprowadzenia czasowego ograniczenia
lub zakazu uprawy okreœlonych odmian roœlin genetycznie zmodyfikowanych,
bêd¹cych organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, wprowadzonymi do ob-
rotu z mo¿liwoœci¹ uprawy. Przepisy reguluj¹ce tê kwestiê zosta³y wprowadzone ze
wzglêdu na tocz¹c¹ siê w kraju debatê publiczn¹ na temat bezpieczeñstwa stosowania
organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie oraz postulaty niektórych œro-
dowisk dotycz¹ce ograniczenia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych w Polsce.
Tym samym powstanie podstawa prawna do wydania aktu prawnego umo¿liwiaj¹cego
wprowadzenie zakazu uprawy konkretnej roœliny genetycznie zmodyfikowanej.

Podsumowuj¹c, pragnê podkreœliæ, ¿e obecny porz¹dek prawny uniemo¿liwia w³a-
œciw¹ kontrolê upraw roœlin transgenicznych oraz wprowadzenie ewentualnego zaka-
zu uprawy kukurydzy MON810. Ministerstwo Œrodowiska wielokrotnie podkreœla³o
potrzebê zmiany obwi¹zuj¹cej ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycz-
nie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.) i zast¹pienia jej
now¹ kompleksow¹ regulacj¹ prawn¹. Tym wa¿niejsze jest to teraz, gdy na Polsce ci¹¿y
wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci, a zatem istnieje koniecznoœæ szybkiego wdro¿enia
nowego prawa. Nowa ustawa umo¿liwi pe³ny nadzór nad wszystkimi dzia³aniami
zwi¹zanymi z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w Polsce, bêdzie jednoczeœ-
nie aktem w pe³ni zgodnym z prawem wspólnotowym. Co wiêcej, nowa ustawa umo¿li-
wi rz¹dowi wprowadzenie zakazu uprawy konkretnej roœliny transgenicznej i zakaz
taki bêdzie zgodny z polskim prawem. Oczywiœcie ostateczna decyzja o utrzymaniu ta-
kiego zakazu zapadnie na forum wspólnotowym, a do tego potrzebne bêdzie przekona-
nie wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich UE.

Projekt ustawy zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 13 paŸdziernika 2009 r.
O jego ostatecznym kszta³cie zadecyduj¹ parlamentarzyœci.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 21 grudnia 2009 r.

Pani Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 17 listopada 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2130A/09,

przy którym przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Woj-
ciechowskiego wspólnie z innymi senatorami na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 5 lis-
topada 2009 r., przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Odnosz¹c siê do pytania panów senatorów: „Jakie dzia³ania podejmuje rz¹d polski,
a w szczególnoœci Panowie Ministrowie na forum UE w zakresie ochrony naszego kraju
przed ekspansj¹ GMO?” informujê, ¿e dzia³aj¹c zgodnie z deklaracj¹ Ramowego Stano-
wiska Rz¹du, ka¿dorazowo podczas g³osowania na forum Unii Europejskiej w sprawie
wprowadzenia do obrotu GMO Polska opowiada siê przeciwko autoryzacji produktów
GMO. W roku 2008 podczas prac grupy roboczej ad noc w sprawie GMO (maj¹cej na
celu rozstrzygniêcie najwa¿niejszych problemów zwi¹zanych z GMO) Polska aktywnie
dzia³a³a na rzecz zmiany prawa wspólnotowego w zakresie upraw roœlin transgenicz-
nych. Polska nale¿a³a do grupy krajów postuluj¹cych wy³¹czanie pewnych obszarów
(obszarów Natura 2000, obszarów wystêpowania endemitów) spod takich upraw. Nie-
stety nie by³o jednomyœlnoœci wœród pañstw cz³onkowskich UE i Komisji Europejskiej
uda³o siê zachowaæ status quo. W roku 2009 r. Polska popar³a dwie inicjatywy (holen-
dersk¹ i austriack¹) zmierzaj¹ce do zmiany prawa wspólnotowego w zakresie autoryza-
cji produktów GM, bêd¹cych roœlinami transgenicznymi, dopuszczonymi do uprawy.
Proponowana zmiana, zgodnie z zasad¹ subsydiarnoœci, zmierza do umo¿liwienia pañ-
stwom cz³onkowskim UE podejmowania suwerennych decyzji w tej kwestii. Sprawa
podejmowania decyzji przez pañstwa cz³onkowskie co do prowadzenia upraw roœlin
GMO na ich terytoriach lub w danym regionie, z uwzglêdnieniem czynników
spo³eczno-ekonomicznych, jest ¿ywo dyskutowana w UE. W ostatnim czasie Polska
zg³osi³a propozycje wymagaj¹ce wsparcia dzia³añ na rzecz produkcji w Europie roœlin
str¹czkowych, które mog¹ byæ alternatyw¹ dla importowanej œruty sojowej oraz okreœ-
lenia na poziomie UE minimalnych domieszek nasion GMO w partiach nasion kon-
wencjonalnych, aby nie dopuœciæ do konfliktów ekonomicznych i dyskwalifikacji
materia³u siewnego podczas jego obrotu w Europie.

Odpowiadaj¹c na zapytania odnoœnie do sankcji gro¿¹cych Polsce za niedostoso-
wanie swoich przepisów dla prawa wspólnotowego w zakresie GMO, na tle innych krajów
cz³onkowskich Wspólnoty przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienie.

1) Francja, Grecja, Wêgry, Austria, Niemcy – wszystkie wymienione pañstwa maj¹
przepisy krajowe dostosowane do przepisów UE. W swoich systemach prawnych
posiadaj¹ ustawy, w których znajduje siê przepis wdra¿aj¹cy art. 23 Dyrektywy
2001/18/WE, który stanowi podstawê wprowadzenia zakazu stosowania okreœlo-
nego produktu GMO w oparciu o dane naukowe stwierdzaj¹ce szkodliwoœæ produk-
tu. Na tej podstawie wszystkie te pañstwa wprowadzi³y u siebie zakaz stosowania
kukurydzy MON810 przek³adaj¹cy siê w praktyce na zakaz jej uprawy. Uzasadnie-
niem wprowadzenia zakazu by³y wyniki badañ naukowych (m.in. wyniki badañ
dotycz¹cych toksycznego dzia³ania bia³ka Cry 1AB wytwarzanego przez roœlinê
oraz jego niekorzystny wp³yw na wybrane organizmy i elementy œrodowiska natu-
ralnego). W przypadku Austrii i Wêgier, pañstwom tym uda³o siê utrzymaæ na
swoich terytoriach zakaz sprzeda¿y i stosowania kukurydzy MON810 dziêki ko-
rzystnemu dla nich uk³adowi g³osów (uzyskano wiêkszoœæ kwalifikowan¹ w Radzie
UE dla poparcia starañ Austrii i Wêgier), gdy¿ Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñ-

42. posiedzenie Senatu w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. 329



stwa ¯ywnoœci (EFSA), po ponad dwóch latach analiz naukowych argumentów
przed³o¿onych przez te pañstwa, nie potwierdzi³ szkodliwego dzia³ania modyfikacji
MON810. W przypadku pozosta³ych pañstw (Francja, Niemcy, Grecja) nie za-
mkniête zosta³y jeszcze postêpowania wyjaœniaj¹ce z Komisj¹ Europejsk¹. Euro-
pejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci nie wyda³ jeszcze opinii odnosz¹cych
siê do wiarygodnoœci badañ przedstawionych przez te pañstwa jako podstawa
wprowadzenia zakazu. W takich sytuacjach, dopóki nie zostanie wydana decyzja
KE skierowana do poszczególnych pañstw, pañstwa te maj¹ prawo utrzymania za-
kazu na swoich terytoriach.

2) W przypadku Polski, wprowadzony w ustawie o nasiennictwie w roku 2006 zakaz
obrotu materia³em siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz zakaz
wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, za-
koñczy³ siê wydaniem wyroku w sprawie C-165/08 Komisja przeciwko Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Zakaz ten zosta³ wprowadzony z pominiêciem zasad, które obo-
wi¹zuj¹ pañstwa cz³onkowskie. Zakaz w ustawie o nasiennictwie obejmowa³ wszyst-
kie produkty GMO i w uzasadnieniu jego wprowadzenia nie zawiera³ argumentów
naukowych odnosz¹cych siê do poszczególnych modyfikacji, których mia³by doty-
czyæ. Ponadto zosta³ wprowadzony jako przepis ustawowy a nie jako odrêbny akt
prawny, który by³by w³aœciwy tylko dla tego zagadnienia. Ka¿de wprowadzenie za-
kazu w przepisach krajowych musi byæ notyfikowane Komisji Europejskiej wraz
z podaniem uzasadnienia naukowego stanowi¹cego podstawê jego wprowadzenia.
W tej chwili Polska ma obowi¹zek dostosowania przepisów ustawy o nasiennictwie
do przepisów dyrektyw UE. Niewykonanie wyroku bêdzie skutkowa³o kolejnym
postêpowaniem przed ETS i w konsekwencji bardzo wysokimi karami pieniê¿nymi.
Minimalny rycza³t w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 3 mln 610 tys.
euro. Zamiast niego mo¿e zostaæ na³o¿ona kara obliczana wed³ug stawek dzien-
nych. Stawka dzienna dla Rzeczypospolitej Polskiej to od ok. 1,5 tys. do 29 tys. �,
natomiast wysokoœæ okresowej kary pieniê¿nej to w przybli¿eniu od 4,5 tys. do
260 tys. � dziennie. W 2008 r. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci og³osi³ wyrok
przeciwko Francji, za brak implementacji do prawa krajowego przepisów Dyrekty-
wy 2001/18/WE o zamierzonym uwalnianiu do œrodowiska organizmów zmodyfi-
kowanych genetycznie. Za ³amanie prawa wspólnotowego Komisja Europejska
obarczy³a Francjê kar¹ w postaci op³aty rycza³towej w wysokoœci 10 mln �. Pomimo
tego, ¿e rz¹d Francji w 2007 roku ustanowi³ odpowiednie przepisy, reguluj¹ce
kwestie upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych Komisja uzna³a, ¿e mimo
pe³nej transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej nale¿y podtrzymaæ obo-
wi¹zek zap³aty rycza³tu za ka¿dy dzieñ obowi¹zywania stanu niezgodnego z pra-
wem unijnym.

Obecnie obowi¹zuj¹ce w Polsce przepisy krajowe reguluj¹ce sprawy zwi¹zane
z GMO (ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowa-
nych (Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233), ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennic-
twie (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 z póŸn. zm.), oraz ustawa z dnia
22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 oraz z 2008 r., Dz. U. Nr 144,
poz. 788) nie obejmuj¹ zasad prowadzenia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowa-
nych. Nie ma równie¿ przepisu wdra¿aj¹cego art. 23 Dyrektywy 2001/18, który mo¿e
byæ podstaw¹ wprowadzenia rzeczonego zakazu. Obszar ten jest zatem nieuregulowa-
ny w krajowych przepisach. Propozycja krajowych przepisów, reguluj¹cych kwestie
upraw roœlin transgenicznych i jednoczeœnie bêd¹cych wykonaniem wspomnianego
wyroku ETS z 16 lipca 2009 r. znajduje siê w projekcie ustawy Prawo o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych, nad którym rozpoczê³y siê prace parlamentarne.
W projekcie zosta³a przewidziana miêdzy innymi delegacja umo¿liwiaj¹ca Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenie zakazu uprawy roœlin GMO. Szybkie zakoñcze-
nie prac nad przedmiotow¹ ustaw¹ jest istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, ustawa
ta w pe³ni implementuje przepisy dyrektyw UE dotycz¹ce zagadnieñ GMO (za brak im-
plementacji jednej z Dyrektyw dotycz¹cej zamkniêtego u¿ycia GMO Komisja Europej-
ska ju¿ wszczê³a postêpowanie wyjaœniaj¹ce, za które odpowiada Minister Œrodowis-
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ka), a po drugie wprowadzi ona przepisy, które uporz¹dkuj¹ obecny system, okreœl¹
warunki prowadzenia uprawy (co nie jest to¿same z powszechnym zezwoleniem na
prowadzenie upraw, o czym regularnie donosz¹ media), stworz¹ brakuj¹cy system
nadzoru i kontroli oraz bêd¹ podstaw¹ do wprowadzania zakazów bez ponoszenia kon-
sekwencji prawnych.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Marian Zalewski
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W pi¹tek 30 paŸdziernika 2009 r. uczestniczy³em w Brodnicy w spotkaniu

poœwiêconym perspektywom dzia³alnoœci zak³adów aktywnoœci zawodowej
(ZAZ) w zwi¹zku ze zmianami w ustawie o finansach publicznych. Spotkanie
zorganizowa³ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorz¹dów, które podjê³y ryzyko prowa-
dzenia tego rodzaju zak³adów. Z piêciu funkcjonuj¹cych w województwie
kujawsko-pomorskim zak³adów cztery prowadz¹ samorz¹dy, zaœ jeden – or-
ganizacja pozarz¹dowa. Wójtowie gmin Lisewo i Bia³e B³ota prezentowali do-
broczynne skutki funkcjonowania ZAZ w œrodowisku wiejskim.

Zdaniem uczestników spotkania istniej¹ce dotychczas formy zak³adów,
których organizatorem jest gmina lub powiat, doskonale spe³niaj¹ swoj¹ rolê,
dziêki tym formom ZAZ maj¹ zapewnion¹ stabilnoœæ finansow¹, co pozwala
na planowanie dzia³alnoœci.

Tymczasem zmieniona ustawa o finansach publicznych (DzU 2009
nr 157 poz. 1240) oraz ustawa wprowadzaj¹ca ustawê o finansach publicz-
nych (DzU 2009 nr 157 poz. 1241) obliguj¹ samorz¹dy do przekazania do
2011 r. prowadzonych przez nie ZAZ fundacjom, stowarzyszeniom lub innym
organizacjom pozarz¹dowym. Mo¿e to – wed³ug uczestników brodnickiego
spotkania – przyczyniæ siê do pogorszenia sytuacji finansowej zak³adów
i w konsekwencji doprowadziæ do ograniczenia b¹dŸ zaniku tego typu pomo-
cy niepe³nosprawnym.

Podzielaj¹c powy¿sze obawy, uprzejmie zapytujê Pani¹ Minister o racje,
które przemawia³y za podjêciem decyzji o docelowym pozbawieniu samo-
rz¹dów mo¿liwoœci wystêpowania w roli organizatora ZAZ.

Jednoczeœnie bêdê zobowi¹zany za odniesienie siê do zaproponowanych
przez uczestników spotkania zmian legislacyjnych:

– W ustawie o finansach publicznych w art. 14 zaproponowano dodanie
pktu 10 w brzmieniu: „wspieranie osób niepe³nosprawnych w formie zak³a-
dów aktywnoœci zawodowej”.

– W ustawie wprowadzaj¹cej ustawê o finansach publicznych proponuje
siê nadanie nowego brzmienia ust. 1 w art. 97: „Gmina lub powiat, które uzy-
ska³y status zak³adu aktywnoœci zawodowej dla wyodrêbnionej jednostki or-
ganizacyjnej, bêd¹cej gospodarstwem pomocniczym, zachowuj¹ ten zak³ad
w formie zak³adu bud¿etowego lub przekazuj¹ jego prowadzenie fundacji,
stowarzyszeniu lub innej organizacji spo³ecznej, której statutowym zadaniem
jest rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych, w terminie
do 30 czerwca 2011 r.”.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9.12.2009 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przez Pana Wicemarsza³ka przy piœmie z dnia 12 listo-

pada 2009 roku, znak: BPS/DSK-043-2131/09 oœwiadczenie z dnia 5 listopada 2009
roku z³o¿one na 43. posiedzeniu Senatu RP przez Pana Senatora Jana Wyrowiñskiego
w sprawie dzia³alnoœci zak³adów aktywnoœci zawodowej w zwi¹zku ze zmian¹ ustawy
o finansach publicznych uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Projekt ustawy o finansach publicznych oraz ustawy przepisy wprowadzaj¹ce usta-
wê o finansach publicznych od samego pocz¹tku zak³ada³ likwidacjê gospodarstw po-
mocniczych oraz czêœci zak³adów bud¿etowych, co automatycznie spowodowa³oby
likwidacjê zak³adów aktywnoœci zawodowej, których organizatorami s¹ samorz¹dy po-
wiatowe lub gminne. Pierwszy projekt tych aktów prawnych nie zak³ada³ równie¿
wprowadzenia ¿adnej alternatywy dla tych organizatorów, umo¿liwiaj¹cej zachowanie
zak³adów aktywnoœci zawodowej lub przekazanie ich innym podmiotom. Dlatego te¿,
w trakcie konsultacji miêdzyresortowych Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wniós³
szereg uwag do przedmiotowego projektu, miedzy innymi w odniesieniu do skutków
wprowadzania ww. zmian dla zak³adów aktywnoœci zawodowej.

Projekt ustawy o finansach publicznych nie uwzglêdnia³ specyfiki funkcjonowania
zak³adów aktywnoœci zawodowej tworzonych przez powiaty i gminy. Nale¿y podkreœliæ,
¿e w Polsce – w tym okresie – funkcjonowa³y 22 zak³ady aktywnoœci zawodowej, utwo-
rzone przez powiat lub gminê, w których zatrudnionych by³o 770 osób niepe³nospraw-
nych, w wiêkszoœci zaliczonych do znacznego stopnia niepe³nosprawnoœci. Osoby te
maj¹ bardzo ograniczone mo¿liwoœci znalezienia pracy u innego pracodawcy. Zak³ady
aktywnoœci zawodowej pe³ni¹ wa¿ne spo³ecznie funkcje, zatem ich likwidacja by³aby
niecelowa, a znalezienie nowej formy ich funkcjonowania – konieczne. Jednak¿e Mini-
ster Pracy i Polityki Spo³ecznej przedstawi propozycjê rozwi¹zania problemu zak³adów
aktywnoœci zawodowej poprzez stworzenie mo¿liwoœci ich przekazania organizacjom
pozarz¹dowym. Bior¹c jednak pod uwagê, ¿e nie w ka¿dej gminie funkcjonuje organi-
zacja zdolna do tego typu dzia³alnoœci, Minister Pracy wskaza³ na potrzebê stworzenia
mo¿liwoœci dalszego funkcjonowania gospodarstw pomocniczych w ograniczonym za-
kresie (przez wprowadzenie w ustawie o finansach publicznych przepisu o funkcjono-
waniu samorz¹dowych gospodarstw pomocniczych w przypadkach okreœlonych
w odrêbnych ustawach).

W trakcie dalszych prac legislacyjnych propozycje te zosta³y ograniczone do wpro-
wadzenia mo¿liwoœci przekazania, przez powiaty lub gminy, zak³adów aktywnoœci za-
wodowej fundacjom lub stowarzyszeniom lub innym organizacjom spo³ecznym,
których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa.

Niemniej jednak – z powodów wy¿ej wymienionych – problem nadal nie jest w pe³ni
rozwi¹zany, dlatego te¿ do Ministra Finansów zosta³o skierowane wyst¹pienie z proœb¹
o rozwa¿enie mo¿liwoœci podjêcia inicjatywy legislacyjnej maj¹cej na celu wprowadze-
nie przepisów umo¿liwiaj¹cych powiatom i gminom dalsze tworzenie i prowadzenie za-
k³adów aktywnoœci zawodowej.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Zientarskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z pismem otrzymanym od Ogólnopolskiego Pracowniczego
Zwi¹zku Zawodowego „Konfederacja Pracy” przy Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Koszalinie, ul. Zwyciêstwa 136, wnoszê oœwiadcze-
nie senatorskie dotycz¹ce problemu likwidacji laboratoriów powiatowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wojewodów na wniosek woje-
wódzkich inspektorów sanitarnych (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r.
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale
zadañ administracji publicznej w województwie; DzU nr 92 poz. 753).

Przejêcie przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne laborato-
riów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie wprowa-
dza zamêt w dotychczasow¹ organizacjê pracy. Oddzia³ Laboratoryjny
w Koszalinie pomaga utrzymaæ bazê innym powiatowym stacjom sanitarno-
-epidemiologicznym, które nie posiadaj¹ w³asnych laboratoriów. Ponadto
œcis³a wspó³praca oddzia³ów nadzoru sanitarnego z oddzia³em laboratoryj-
nym zapewnia³a szybkie i skuteczne dzia³ania w momencie wyst¹pienia ró¿-
nego rodzaju zagro¿eñ epidemiologicznych na terenie objêtym nadzorem
sanitarnym.

Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e poprzednie przejêcia powiatowych sta-
cji przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Szczecinie dopro-
wadzi³y do likwidacji stanowisk pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Koszalinie i utworzenia takich samych w Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Powiatowa stacja w Koszalinie do tej pory
sama organizowa³a œrodki na swoje funkcjonowanie oraz na podnoszenie kwa-
lifikacji pracowników, a dotychczasowy system pracy nie budzi³ zastrze¿eñ.

Maj¹c to na uwadze, wnoszê o zaprzestanie dzia³añ skutkuj¹cych likwi-
dacj¹ powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Piotr Zientarski
przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
ustosunkowuj¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora Piotra Zientarskiego, z³o¿onego

na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 5 listopada 2009 r., uprzejmie informujê, co nastêpuje.
Maj¹c na uwadze depionizacjê Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, która nast¹pi

z dniem 1 stycznia 2010 r. w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie nie-
których ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji
w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753), G³ówny Inspektor Sanitarny w dniu 3 sierp-
nia 2009 r. wystosowa³ pismo do Pañstwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitar-
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nych. W piœmie podkreœlono, ¿e G³ówny Inspektor Sanitarny nie planuje ani restruk-
turyzacji ani, tym bardziej, likwidacji laboratoriów.

Obok bazy laboratoriów klinicznych s³u¿¹cych rutynowym badaniom diagnostycznym
pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych, dla zapewnienia bezpieczeñstwa zdrowotnego
ogó³u ludnoœci w przypadku zagro¿eñ epidemicznych, zagro¿eñ wynikaj¹cych z obecnoœci
substancji toksycznych w œrodowisku (wodzie, powietrzu, glebie) oraz w ¿ywnoœci i przed-
miotach u¿ytku, niezbêdna jest sieæ wysoko specjalistycznych pañstwowych laboratoriów
zdrowia publicznego. Laboratoriami spe³niaj¹cymi kryteria, o których mowa powy¿ej s¹
z ca³¹ pewnoœci¹ laboratoria Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Funkcjonowanie laboratoriów zdrowia publicznego nabiera szczególnego znacze-
nia w dobie wzmo¿onych migracji ludnoœci, zw³aszcza po wejœciu Polski do Unii Euro-
pejskiej, a tak¿e w perspektywie Mistrzostw Europy w Pi³ce no¿nej EURO 2012. Znane
jest równie¿ znaczenie laboratoriów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej dla realizacji na-
rodowych programów wczesnego wykrywania wa¿nych chorób o znaczeniu spo³ecz-
nym np. zaka¿eñ HIV, nosicielstwo chorób zakaŸnych.

Funkcjonowanie laboratoriów Inspekcji w obecnym kszta³cie jest mo¿liwe dziêki
znacznym nak³adom finansowym poniesionym z bud¿etu pañstwa w latach poprzed-
nich. Zwi¹zane one by³y z akredytacj¹ laboratoriów, niezbêdnymi remontami, szkole-
niem personelu i zakupem wysokospecjalistycznej aparatury.

Nieracjonalnym by³oby obecnie podejmowanie dzia³añ, które mog³yby przyczyniæ
siê do zakwestionowania wczeœniej przyjêtych rozwi¹zañ. Powy¿sze stwierdzenie ma
zastosowanie równie¿ do laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Koszalinie.

Wszelkie decyzje dotycz¹ce funkcjonowania laboratoriów stacji sanitarno-epide-
miologicznych winny byæ podejmowane z uwzglêdnieniem ich niezast¹pionej roli dla
bezpieczeñstwa zdrowotnego, jak i racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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