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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku ze skierowan¹ do mnie proœb¹ pleszewskich samorz¹dow-

ców o interwencjê uprzejmie proszê o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy prob-
lem.

W projekcie nowelizacji rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie
œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opie-
kuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej, jak równie¿ w projektach za-
rz¹dzeñ prezesa NFZ na rok 2010 zrezygnowano z zadaniowej formy
finansowania i zastosowano tylko metodê kapitacyjn¹ finansowania œwiad-
czeñ pielêgniarki. Jako alternatywê wskazano mo¿liwoœæ zawierania w do-
mach pomocy spo³ecznej umów z rodzaju: œwiadczenia pielêgnacyjne
i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej. Forma zadaniowa by³a jas-
na, przejrzysta i ³atwa do wyegzekwowania przez œwiadczeniobiorcê. Propo-
nowane w ramach opieki d³ugoterminowej rozwi¹zania oparte na skali
Barthel 0–40 punktów pozbawi¹ œwiadczeñ z NFZ du¿¹ czêœæ mieszkañców
domów pomocy spo³ecznej. Opiekê nad mieszkañcami z ocen¹ w skali Bar-
thel 45–60 punktów bêd¹ sprawowa³y ponownie pielêgniarki zatrudnione
w domu pomocy spo³ecznej.

Obecnie w projekcie zarz¹dzenia prezesa NFZ w sprawie okreœlenia wa-
runków zawierania i realizacji umów z rodzaju: œwiadczenia pielêgnacyjne
i opieka d³ugoterminowa, oraz w projekcie nowelizacji rozporz¹dzenia mini-
stra zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ
pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej wprowa-
dzono zawê¿enie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi do uzyskania
przez nich nie wiêcej ni¿ 40 punktów w skali Barthel, co pozbawi czêœæ pen-
sjonariuszy opieki pielêgnacyjnej finansowanej ze œrodków NFZ.

Samorz¹dowcy wskazuj¹, ¿e w latach 2008–2009 intensywnie zachêca-
no pielêgniarki zatrudnione na etacie w DPS do tego, by podnosi³y swoje kwa-
lifikacje i podpisywa³y kontrakty zadaniowe z NFZ na œwiadczenia
pielêgniarki w formie indywidualnych praktyk lekarskich lub w niepublicz-
nych zak³adach opieki zdrowotnej. Niestety, ta forma prawna funkcjonowaæ
bêdzie tylko do koñca 2009 r. NFZ nie przed³u¿y³ kontraktów na rok 2010. Po-
wstaje wiêc pytanie, co siê stanie z pielêgniarkami zatrudnionymi na tych
kontraktach?

Maj¹c powy¿sze na uwadze, proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na wy¿ej
postawione pytanie oraz o podjêcie dzia³añ, które doprowadzi³yby do pe³nej
wspó³pracy komisji sejmowych, ministra zdrowia i innych decydentów, ponie-
wa¿ potrzebne s¹ zmiany systemowe, jak równie¿ pe³na wspó³praca miêdzy
Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Naro-
dowym Funduszem Zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Ma³gorzaty Adamczak, przekazane

przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2238/09), w sprawie re-
zygnacji z zadaniowej formy finansowania œwiadczeñ pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Uprzejmie wyjaœniam, ¿e w 2009 roku finansowanie œwiadczeñ pielêgniarki POZ
realizowane by³o wed³ug wskazanej przez œwiadczeniodawcê we wniosku o zawarcie
umowy metody finansowania œwiadczeñ, to jest metody zadaniowej lub kapitacyjnej.
W nastêpstwie wydania przez Prezesa NFZ zarz¹dzenia Nr 36/2009/DSOZ z dnia
30 lipca 2009 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa
opieka zdrowotna, metoda zadaniowa finansowania ww. œwiadczeñ zosta³a zlikwido-
wana. Podjêta decyzja dotycz¹ca likwidacji zadaniowej metody finansowania œwiad-
czeñ pielêgniarskich w POZ wynika z przyczyn ekonomicznych le¿¹cych po stronie
Funduszu, spowodowanych ni¿szymi od planowanych na 2009 r. oraz prognozowany-
mi na 2010 r. przychodami NFZ z tytu³u sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, co unie-
mo¿liwi³o w 2009 r. dyrektorom oddzia³ów wojewódzkich Funduszu podejmowanie
nowych zobowi¹zañ finansowych wobec œwiadczeniodawców.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ pielêgniarki POZ w ramach zawartych umów zobowi¹zane by-
³y i s¹ do sprawowania pielêgniarskiej opieki domowej w POZ nad pacjentami, którzy
z³o¿yli deklaracjê wyboru pielêgniarki POZ, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zakresu zadañ lekarza, pielêgniarki i po-
³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 816).

W celu zapewnienia ci¹g³oœci opieki zarówno wobec œwiadczeniobiorców przebywa-
j¹cych w DPS jak i w domach rodzinnych od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego 2010 ro-
ku œwiadczenia bêd¹ realizowane przez pielêgniarsk¹ opiekê domow¹ w POZ
finansowan¹ metod¹ zadaniow¹ – na zasadach obowi¹zuj¹cych w 2009 roku. Zabez-
pieczenie tych œwiadczeñ nast¹pi poprzez przed³u¿enie umów w zakresie pielêgniarki
POZ – zadaniowa metoda finansowania oraz umów o udzielanie œwiadczeñ pielêgnacyj-
nych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej – pielêgniarska opieka d³ugo-
terminowa domowa.

Natomiast od dnia 1 marca 2010 r. zgodnie rozporz¹dzeniem zmieniaj¹cym rozpo-
rz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych
i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 217, poz. 1688), œwiadcze-
niobiorcom udzielane bêd¹ œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki
d³ugoterminowej, na podstawie umów zawartych ze œwiadczeniodawcami po wczeœ-
niejszym przeprowadzeniu postêpowañ konkursowych. Przepisy rozporz¹dzenia
wskazuj¹, ¿e pielêgniarka bêdzie mog³a jednoczasowo opiekowaæ siê nie wiêcej ni¿
6 œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod ró¿nymi adresami i nie wiêcej ni¿
12 œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod tym samym adresem zamieszkania
np. w domu pomocy spo³ecznej.

Nie wszyscy œwiadczeniobiorcy, którzy dotychczas korzystali z pielêgniarskiej opie-
ki domowej w POZ, bêd¹ kwalifikowani do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugotermino-
w¹ domow¹, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce kryteria. Pielêgniarska opieka domowa
w POZ realizowana przez pielêgniarkê POZ w domu lub w miejscu pobytu œwiadczenio-
biorcy, dotyczy³a wy³¹cznie tych œwiadczeniobiorców, u których stwierdzono ograni-
czenie sprawnoœci psychofizycznej spowodowane procesem chorobowym i których
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ocena stanu samoobs³ugi, wed³ug skali opartej na skali Barthel, wynosi³a nie wiêcej
ni¿ 60 punktów. Natomiast do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹
bêd¹ kwalifikowane osoby, u których ocena stanu samoobs³ugi wynosi od 0 do 40
punktów wed³ug skali opartej na skali Barthel. Powy¿sze nie oznacza jednak, i¿ osoby,
które ze wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹ udzielania systematycz-
nych œwiadczeñ pielêgniarskich zostan¹ ich pozbawione. Pielêgniarka POZ realizuje
i od 1 marca 2010 r. nadal bêdzie zobowi¹zana, na podstawie umowy zawartej z Fun-
duszem, realizowaæ kompleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiekê pielêgniar-
sk¹, zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i w warunkach domowych, na rzecz
zadeklarowanych do niej œwiadczeniobiorców.

Jednoczeœnie nale¿y wyjaœniæ, i¿ w œwietle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
osoby przebywaj¹ce w domach pomocy spo³ecznej mog¹ korzystaæ z kontraktowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia œwiadczeñ opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych,
dotycz¹cych wszystkich œwiadczeniobiorców. Natomiast obowi¹zek umo¿liwienia i zor-
ganizowania mieszkañcom DPS pomocy w korzystaniu ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej
przys³uguj¹cych im w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje
w gestii kierowników i pracowników tych domów, do czego zobowi¹zuj¹ przepisy usta-
wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze
zm.). Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e domy pomocy spo³ecznej dla swoich mieszkañców s¹
szczególnym, ale jednak miejscem zamieszkania. Pensjonariuszom domów pomocy
spo³ecznej przys³uguje takie samo prawo do wszystkich œwiadczeñ zdrowotnych, jak
ka¿demu innemu ubezpieczonemu.

Od 1 marca 2010 r. œwiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej bêd¹ finansowane
wy³¹cznie w oparciu o roczn¹ stawkê kapitacyjn¹ korygowan¹ wspó³czynnikiem odpo-
wiednim dla grupy wiekowej œwiadczeniobiorcy, tak jak mia³o to miejsce w 2009 roku.
Wspó³czynnik dla pensjonariuszy DPS wynosi 3,5, co oznacza, ¿e stawka kapitacyjna
dla tych ubezpieczonych wynosi x 3,5. Ponadto zgodnie z warunkami zawierania i rea-
lizacji umów w omawianym zakresie okreœlonymi przez Prezesa NFZ sprawowanie
przez pielêgniarkê POZ opieki nad zadeklarowanymi œwiadczeniobiorcami bêd¹cymi
podopiecznymi DPS obejmuje:

– wspó³udzia³ w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespó³ opiekuñczo-terapeutyczny
DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkañców;

– edukacjê personelu DPS w zakresie wynikaj¹cym z potrzeb ustalonych planami
opieki;

– realizacjê œwiadczeñ pielêgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikaj¹cych z dia-
gnozy pielêgniarskiej oraz zleceñ lekarskich.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e pielêgniarki i po³o¿ne zatrudnione w domach po-
mocy spo³ecznej na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorz¹dowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398), mo-
g¹ œwiadczyæ jedynie us³ugi opiekuñcze, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze zm.) oraz wydanego na jej
podstawie rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 22 wrzeœnia 2005 r.
w sprawie specjalistycznych us³ug opiekuñczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598), okreœla-
j¹cego rodzaje us³ug specjalistycznych œwiadczonych przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. Wówczas finansowanie wydatków na wynagrodzenia
pracowników samorz¹dowych, w tym pielêgniarek nastêpuje w ramach œrodków prze-
widzianych na ten cel w bud¿etach w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego.
Jednoczeœnie nale¿y wyjaœniæ, ¿e pielêgniarki zatrudnione w domu pomocy spo³ecz-
nej nie s¹ uprawnione do sprawowania œwiadczeñ pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej.

Zadania pielêgniarki POZ mo¿e wykonywaæ pielêgniarka, która w ramach kszta³ce-
nia podyplomowego uzyska³a wymagan¹ specjalizacjê lub kurs kwalifikacyjny, ewen-
tualnie jest w trakcie kszta³cenia podyplomowego i podpisa³a umowê z Funduszem na
realizacjê œwiadczeñ pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub jest zatrudniona
u œwiadczeniodawcy, który podpisa³ umowê z Funduszem na realizacjê tych œwiadczeñ.
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Pielêgniarki, jako œwiadczeniodawcy dzia³aj¹ w ramach indywidualnych albo gru-
powych praktyk pielêgniarskich lub NZOZ-u lub wykonuj¹ zadania u œwiadczeniodawcy
(SPZOZ, NZOZ) w rodzaju œwiadczeñ jakimi s¹ œwiadczenia podstawowej opieki zdro-
wotnej. Kwalifikacje pielêgniarek, które realizowa³y œwiadczenia pielêgniarki POZ w ra-
mach zadaniowej metody finansowania s¹ w³aœciwe dla pielêgniarek, które wyra¿¹
chêæ przyst¹pienia do konkursu na realizacjê œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej, co po-
twierdza Fundusz. Dlatego te¿ ta grupa pielêgniarek ma mo¿liwoœæ realizacji œwiad-
czeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych
w ramach opieki d³ugoterminowej lub mo¿e udzielaæ œwiadczeñ pielêgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej finansowanych metod¹ kapitacyjn¹ wobec zadeklarowa-
nych œwiadczeniobiorców.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, i¿ wszyscy œwiadczenio-
biorcy, w tym równie¿ mieszkañcy domów pomocy spo³ecznej, którzy dokonali wyboru
pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wyboru, niezale¿-
nie od przyjêtej w umowie przez œwiadczeniodawcê metody finansowania œwiadczeñ,
bêd¹ objêci kompleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiek¹ pielêgniarsk¹, zgod-
nie z zakresem kompetencji pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast
wobec osób wymagaj¹cych wzmo¿onej opieki bêd¹ realizowane œwiadczenia pielêg-
niarskiej opieki d³ugoterminowej realizowanej w domu œwiadczeniobiorcy.

Ponadto osoby ubezpieczone zarówno przebywaj¹ce w domu rodzinnym jak i w do-
mu pomocy spo³ecznej bêd¹ce w stanie wegetatywnym, bez ¿adnego kontaktu z otocze-
niem oraz wentylowane mechanicznie przy pomocy respiratora, którzy wymagaj¹
intensywnej opieki, w tym równie¿ pielêgniarskiej oraz sta³ego nadzoru lekarzy specja-
listów, mog¹ korzystaj¹ ze specjalistycznych œwiadczeñ zdrowotnych, fizjoterapii domo-
wej lub d³ugoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 8 paŸdziernika 2009 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi

wyda³ wyrok w sprawie I SA/£d 1509/08. Tym orzeczeniem s¹d uchyli³ de-
cyzjê dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie okreœlenia zobowi¹zania po-
datkowego w podatku od towarów i us³ug za poszczególne miesi¹ce 2003 r.

Stan faktyczny sprawy przedstawia siê nastêpuj¹co: dyrektor Izby Skar-
bowej zaskar¿on¹ decyzj¹ utrzyma³ w mocy wczeœniejsz¹ decyzjê dyrektora
Urzêdu Kontroli Skarbowej, stwierdzaj¹c¹, zdaniem organów, spe³nienie siê
w przypadku skar¿¹cego przes³anek warunkuj¹cych zastosowanie § 48
ust. 4 pkt 1 lit. a rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 22 marca 2002 r.
w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towa-
rów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 27 poz. 268 z póŸn. zm.). Zda-
niem organów skarbowych skar¿¹cy nie by³ uprawniony do obni¿enia
podatku nale¿nego o podatek naliczony, wynikaj¹cy z faktur VAT doty-
cz¹cych zakupu oleju napêdowego, poniewa¿ wystawcy zakwestionowa-
nych faktur nie byli uprawnieni do wystawiania faktur VAT z uwagi na fakt,
¿e nie byli oni podmiotami zarejestrowanymi na potrzeby podatku od towa-
rów i us³ug.

Po ocenie stanu prawnego s¹d uchyli³ wskazan¹ wy¿ej decyzjê dyrektora
Izby Skarbowej, jednak¿e w niniejszym piœmie chcia³abym zwróciæ Panu Mini-
strowi uwagê na niektóre, szczególnie, moim zdaniem, wa¿ne argumenty s¹du
zawarte w uzasadnieniu tego wyroku. Otó¿ s¹d, oceniaj¹c przepis § 48 ust. 4
pkt 1 lit. a rozporz¹dzenia, stwierdzi³, ¿e ma on charakter niekonstytucyjny
„w zakresie, w jakim wprowadza pojêcie «podmiotu nieuprawnionego do wy-
stawiania faktur» w sytuacji, gdy ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku
od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 11 poz. 50 z póŸn. zm.)
ustanawia obowi¹zek, a nie prawo, wystawiania faktur dokumentuj¹cych do-
konanie czynnoœci opodatkowanych”. W tym kontekœcie s¹d przytoczy³ frag-
ment uzasadnienia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia
2004 r. w sprawie K 24/03, w którym trybuna³ uzna³, ¿e „gdy przepis rozpo-
rz¹dzenia zawiera istotne «nowoœci normatywne», czyli samoistnie uzupe³nia
przepisy ustawy, a nie tylko ma na celu ich wykonanie, mo¿e byæ uznany za
niekonstytucyjny, jako naruszaj¹cy art. 92 ust. 1 Konstytucji”.

W powy¿szym zakresie, na podstawie analizy stanu faktycznego spra-
wy, s¹d stwierdzi³, ¿e stosownie do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 11
poz. 50 z póŸn. zm.), podatnicy obowi¹zani s¹ wystawiaæ fakturê stwierdza-
j¹c¹ w szczególnoœci sprzeda¿ towarów, jej datê, cenê jednostkow¹ bez po-
datku, wartoœæ sprzeda¿y, kwotê podatku, kwotê nale¿noœci oraz dane
dotycz¹ce podatnika i nabywcy. Zdaniem s¹du powy¿szy przepis ustawy
nak³ada na podatników obowi¹zek wystawiania faktur, a nie uprawnienie.

Ponadto s¹d wskaza³, ¿e podatnikiem, o którym mowa w powy¿szym
akapicie, jest ka¿da osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj¹ca
osobowoœci prawnej, a tak¿e osoba fizyczna, o której mowa w art. 5 ust. 1
ustawy o VAT. Panie Ministrze, proszê zwróciæ uwagê, ¿e nie ma przy tym
znaczenia dla uznania danego podmiotu za podatnika podatku VAT dope³nie-
nie przez niego obowi¹zku rejestracji. Zatem o tym, czy ktoœ jest podatnikiem
VAT, nie przes¹dza rejestracja, lecz fakt wykonywania czynnoœci opodatko-
wanych, wskazanych w³aœnie w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Co wiêcej, ani art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, ani inne przepisy tej ustawy
nie ograniczaj¹ krêgu podatników zobowi¹zanych do wystawiania faktur tyl-
ko do podatników, którzy dope³nili obowi¹zku rejestracji. S¹d stwierdzi³ po-
nadto, ¿e zale¿noœci, o której mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, nie sposób
wyprowadziæ z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32
ust. 5 ustawy o VAT, poniewa¿ z ustawowego upowa¿nienia nie wynika, ¿e
organy podatkowe mog¹ wy³¹czaæ pewne grupy podatników z krêgu podmio-
tów obowi¹zanych do wystawiania faktur. Summa summarum s¹d stwier-
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dzi³: „skoro niedope³nienie obowi¹zku rejestracji przez podatnika podatku od
towarów i us³ug nie zwalnia go z ustawowego obowi¹zku wystawiania fak-
tur stwierdzaj¹cych wykonanie czynnoœci opodatkowanych, to nie mo¿na ta-
kiego podatnika uznaæ za podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur”.

Godna podkreœlenia jest tak¿e okolicznoœæ, i¿ zarówno w § 48 ust. 4 pkt 1
lit. a rozporz¹dzenia, jak i w innych przepisach, w których wymienione zosta-
³y przypadki, gdy nie przys³uguje podatnikom uprawnienie do obni¿enia po-
datku nale¿nego o podatek naliczony, ustawodawca (minister finansów) nie
wspomina o fakturach dokumentuj¹cych sprzeda¿ towaru lub us³ug wysta-
wianych przez podatników, którzy nie dope³nili obowi¹zku rejestracji. Argu-
mentacjê przedstawion¹ w poprzedzaj¹cym zdaniu popar³ równie¿ Naczelny
S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
I FSK 219/09.

S¹d administracyjny w £odzi przyzna³ racjê podatnikowi, przy czym,
w mojej opinii, organy s³u¿bowe stosowa³y prawo w sposób nieprawid³owy
i oczywiœcie niezgodny z jêzykow¹ interpretacj¹ przepisów zarówno rozpo-
rz¹dzenia, jak i ustawy o VAT. Tym samym narazi³y podatnika na szkodê,
któr¹, w przypadku udowodnienia, i¿ jest ona wynikiem dzia³ania organów
skarbowych, nale¿a³oby oczywiœcie pokryæ z pieniêdzy pochodz¹cych z bud-
¿etu pañstwa. W mojej opinii nie mo¿e byæ tak, ¿e z jednej strony szuka siê
daleko id¹cych oszczêdnoœci, aby skonstruowaæ bud¿et, z drugiej zaœ – nie
panuje siê nad administracj¹ skarbow¹, co prowadzi do stosowania przez
ni¹ prawa w sposób ra¿¹co niezgodny z brzmieniem obowi¹zuj¹cych przepi-
sów. Tym razem s¹d przyzna³ racjê podatnikowi, poniewa¿ zaskar¿y³ on
wadliw¹ decyzjê organów skarbowych, jednak bez odpowiedzi pozostaje py-
tanie, ile razy organy skarbowe wyda³y podobn¹ decyzjê, która jednak, z ró¿-
nych powodów, nie zosta³a skierowana pod ocenê s¹du.

Bêdê wdziêczna Panu Ministrowi za wnikliwe rozwa¿enie zagadnieñ po-
ruszonych w niniejszym piœmie. Proszê równie¿, by odpowiedŸ, w której usto-
sunkuje siê Pan do moich stwierdzeñ przytoczonych powy¿ej, uwzglêdnia³a
równie¿ odpowiedzi na nastêpuj¹ce kwestie.

1. Czy podziela Pan ocenê s¹du, w której stwierdza on czêœciow¹ niekon-
stytucyjnoœæ § 48 ust. 4 pkt 1 lit. a rozporz¹dzenia?

2. W przypadku odpowiedzi twierdz¹cej na pytanie pierwsze: jakie dzia-
³ania zostan¹ – czy mo¿e ju¿ zosta³y – podjête w celu poprawy kwestionowa-
nego paragrafu rozporz¹dzenia?

3. Czy mo¿liwe jest wydanie ogólnej interpretacji w zakresie opisanym
powy¿ej, tak aby unikn¹æ niew³aœciwego stosowania przepisów ustawy
i rozporz¹dzenia przez organy skarbowe?

4. Czy argumentacja przyjêta przez s¹d na podstawie stanu faktyczne-
go, o którym mowa powy¿ej, mo¿e byæ stosowana w drodze analogii tak¿e
w odniesieniu do podatku akcyzowego?

Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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OdpowiedŸ

Warszawa, 15 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 22 grudnia 2009 r., nr BPS/DSK-043-

-2240/09, przy którym przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ Senator
Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia
2009 roku, dotycz¹ce uregulowania przepisu § 48 ust. 4 pkt 1 lit. a) rozporz¹dzenia Mi-
nistra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych przepi-
sów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27,
poz. 268, z póŸn. zm.), wyjaœniam, co nastêpuje.

W swoim oœwiadczeniu Pani Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, wskazuj¹c
na wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w £odzi z dnia 8 paŸdziernika 2009 r.,
sygn. akt I SA/£d 1509/08, w którym S¹d ten uzna³ niekonstytucyjnoœæ przepisu § 48
ust. 4 pkt 1 lit a) ww. rozporz¹dzenia Ministra Finansów, w zakresie, w jakim wprowa-
dza pojêcie „podmiotu nieuprawnionego do wystawiania faktur” w sytuacji, gdy usta-
wa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póŸn. zm.) ustanawia obowi¹zek, a nie prawo, wystawiania fak-
tur dokumentuj¹cych dokonanie czynnoœci opodatkowanych – zwróci³a siê do Mini-
stra Finansów o opiniê odnoœnie do ww. oceny wyra¿onej przez S¹d.

Ustosunkowuj¹c siê do powy¿szego pragnê zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z zasad¹ konsty-
tucyjn¹ sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ niezawiœli i podlegaj¹ tylko Kon-
stytucji oraz ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP). Istot¹ niezawis³oœci sêdziowskiej
jest niewywieranie jakiegokolwiek wp³ywu na sêdziego w sprawowaniu przez niego wy-
miaru sprawiedliwoœci, a wiêc jego niezale¿noœæ (zawsze w ramach obowi¹zuj¹cego
prawa) w rozstrzyganiu kwestii faktycznych i prawnych wy³aniaj¹cych siê w rozpozna-
wanej sprawie. Podnieœæ nale¿y, i¿ przywo³any w oœwiadczeniu wyrok Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w £odzi odnosi siê do konkretnej sprawy podatkowej, osadzo-
nej w okreœlonym stanie faktycznym i ocena prawna oraz wskazania co do dalszego po-
stêpowania wyra¿one w tym orzeczeniu s¹ wi¹¿¹ce wy³¹cznie w tej sprawie (art. 153
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póŸn. zm.).

Wskazania przy tym wymaga, ¿e w wyniku ww. orzeczenia, którym S¹d uchyli³ de-
cyzjê Dyrektora Izby Skarbowej w £odzi, sprawa ta musi zostaæ rozpatrzona ponownie
przez ten organ podatkowy. W tej sytuacji, wypowiadanie siê przez Ministra Finansów
w zakresie przedmiotu trwaj¹cego postêpowania podatkowego, mog³oby zostaæ poczy-
tane za nieuprawnion¹ ingerencjê w postêpowanie podatkowe, naruszaj¹c¹ podstawo-
w¹ zasadê procedury podatkowej, tj. zasadê dwuinstancyjnoœci postêpowania,
wyra¿on¹ w art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j.:
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.).

Jednoczeœnie wyjaœniam, ¿e stosownie do postanowieñ Konstytucji RP w sprawach
zgodnoœci z Konstytucj¹ przepisów orzeka Trybuna³ Konstytucyjny (art. 188 pkt 3
Konstytucji RP). Zastosowany w przedstawionej w oœwiadczeniu sprawie ww. przepis
rozporz¹dzenia Ministra Finansów dotychczas nie zosta³ uznany przez Trybuna³ Kon-
stytucyjny za niekonstytucyjny. Podkreœliæ przy tym nale¿y, ¿e przytoczone w oœwiad-
czeniu stanowisko organów podatkowych znajduje potwierdzenie w licznych
orzeczeniach s¹dów administracyjnych, odnosz¹cych siê m.in. tak¿e do kwestii kon-
stytucyjnoœci przepisu § 48 ust. 4 pkt 1 lit a) ww. rozporz¹dzenia Ministra Finansów
(przyk³adowo wymieniæ mo¿na: wyrok NSA z dnia 13 marca 2008 r., sygn. I FSK
311/07, wyrok NSA z dnia 29 listopada 2007 r., sygn. akt I FSK 1459/06, wyrok NSA
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z dnia 16 maja 2006 r., sygn. akt I FSK 816/05, wyrok WSA w Gdañsku z dnia 31 stycz-
nia 2008 r., sygn. akt I SA/ Gd 870/07, wyrok WSA w £odzi z dnia 14 lutego 2007 r.,
sygn. akt I SA/£d 1886/06, wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 5 paŸdziernika 2006 r.,
sygn. akt I SA/Wr 748/05, wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. akt
III SA/Wa 464/05).

Maj¹c na uwadze powy¿sze, tj. uchylenie konkretnej decyzji organu podatkowego
przez s¹d, przy uwzglêdnieniu, ¿e w przedmiotowym temacie jest szerokie odmienne
orzecznictwo – nie znajdujê uzasadnienia na tym etapie zarówno do kwestionowania
samego przepisu, jak równie¿ do wydania interpretacji ogólnej.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana z problemem, jaki zosta³ do mnie zg³oszony pod-

czas dy¿uru senatorskiego. Chodzi o znajduj¹ce siê na terenie miasta Pi³y,
ale nie tylko, pustostany, które s¹ w posiadaniu Wojskowej Agencji Mieszka-
niowej.

Nadrzêdnym celem dzia³alnoœci Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zapi-
sanym w ustawie o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ¿o³nierzy zawodowych. W tym
w³aœnie celu Wojskowa Agencja Mieszkaniowa gromadzi zasoby mieszkanio-
we w okolicy jednostek wojskowych.

Jak panu ministrowi wiadomo, przed kilkoma laty podczas reorganizacji
Si³ Zbrojnych RP likwidacji uleg³o wiele jednostek wojskowych usytuowa-
nych na terenie naszego kraju, a wœród tych jednostek znalaz³y siê jednostki
pilskie. W rezultacie wiele lokali bêd¹cych w zarz¹dzie Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej w Bydgoszczy uleg³o zwolnieniu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z nastêpuj¹cymi pyta-
niami.

Po pierwsze, czy resort obrony narodowej posiada pe³ny wykaz nierucho-
moœci niezabudowanych i zabudowanych w zasobie agencji przeznaczonych
do obrotu?

Po drugie, czy nie s¹dzi pan minister, ¿e zgodnie z zasadami prawid³owej
gospodarki mieszkaniowej wolny zasób zbêdny z punktu widzenia zakwate-
rowania ¿o³nierzy zawodowych winien byæ przeznaczony do sprzeda¿y lub
przekazany samorz¹dom w celu odpowiedniego zagospodarowania? Myœlê,
¿e znacz¹co wp³ynê³oby to na zmniejszenie listy osób i rodzin oczekuj¹cych
na przydzia³ mieszkania.

Po trzecie, czy nie s¹dzi pan minister, ¿e takie dzia³anie mog³oby dopro-
wadziæ do tego, ¿e zdobyte w ten sposób œrodki mo¿na by przeznaczyæ na re-
alizacjê budownictwa mieszkaniowego w garnizonach, w których potrzeby
mieszkaniowe ¿o³nierzy s¹ niezaspokojone?

Osoba wnosz¹ca za¿alenie na dzia³ania agencji twierdzi, ¿e na terenie Pi-
³y i ca³ego kraju latami utrzymywane s¹ pustostany. Dzieje siê tak nawet
w bardzo zredukowanych garnizonach, gdzie zapotrzebowanie na te lokale
jest i bêdzie w przewidywanej przysz³oœci minimalne. Jeœli tak jest rzeczywi-
œcie, to trudno nie zgodziæ siê z twierdzeniem o nieracjonalnym gospodarowa-
niu mieniem powierzonym WAM.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.19

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Mieczys³awa Augusty-

na podczas 46. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2009 r.
(BPS/DSK-043-2241/09) dotycz¹ce gospodarowania przez Wojskow¹ Agencjê Miesz-
kaniow¹ powierzonym zasobem nieruchomoœci, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpu-
j¹cych wyjaœnieñ.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa prowadzi gospodarkê posiadanym zasobem nie-
ruchomoœci w oparciu o ustawê z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.), jak równie¿
o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Wskazaæ przy tym nale¿y, i¿ kryteria prawid³owej
gospodarki zasobem nieruchomoœci wyznaczone przez ustawê o gospodarce nierucho-
moœciami, w szczególnoœci przez jej art. 12, s¹ w przypadku Wojskowej Agencji Miesz-
kaniowej determinowane dodatkowo obowi¹zkiem d¹¿enia do pe³nego zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych ¿o³nierzy zawodowych.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, prowadz¹c gospodarkê powierzonym zasobem,
podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania od organów wojskowych precyzyjnych
informacji dotycz¹cych potrzeb mieszkaniowych armii w poszczególnych garnizonach.
W ostatnim czasie na kwestiê okreœlenia potrzeb mieszkaniowych armii wp³ywa proces
profesjonalizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z którym zwi¹zane by³o
wstrzymanie prywatyzacji zasobu nieruchomoœci, podyktowane potrzeb¹ dokonania
jego analizy pod k¹tem przeznaczenia lokali na wy³¹czne zakwaterowanie ¿o³nierzy
s³u¿by sta³ej. St¹d te¿ w 2009 r. prywatyzacja lokali mieszkalnych nie by³a prowadzona.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ Wojskowa Agencja Mieszkaniowa prowadzi ewidencjê posiada-
nego zasobu nieruchomoœci, przeznaczonego na zakwaterowanie sta³e i tymczasowe
¿o³nierzy. Posiada równie¿ bie¿¹cy wykaz innych nieruchomoœci, w tym przeznaczo-
nych do sprzeda¿y, jako trwale zbêdnych dla zakwaterowania Si³ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

W odniesieniu do przeznaczenia zasobu uznanego za zbêdny Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do sprzeda¿y takich lokali na wolnym
rynku, w formie przetargu, zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomoœciami.

W kontekœcie sytuacji mieszkaniowej w miejscowoœci Pi³a, na któr¹ wskazuje Pan
Senator Mieczys³aw Augustyn, nale¿y wskazaæ, i¿ na wniosek dyrektora oddzia³u re-
gionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie przekazano czêœæ wolnego
zasobu w tym mieœcie do dyspozycji oddzia³u w Szczecinie, w celu zaspokojenia po-
trzeb mieszkaniowych ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w Wa³czu. Zasób uznany za trwale
zbêdny zosta³ przeznaczony do zbycia. W latach 2005–2006 w Pile sprzedano dziewiêt-
naœcie lokali mieszkalnych, natomiast w 2007 r. zbyto dwadzieœcia cztery, a osiemna-
œcie zasiedlono. Z kolei w 2008 r. zasiedlonych zosta³o siedem lokali, sprywatyzowanych
dziewiêtnaœcie, natomiast w 2009 r. przydzielono ¿o³nierzom piêtnaœcie mieszkañ.

Obecnie, wed³ug stanu na dzieñ 7 stycznia 2010 r., w Pile znajduj¹ siê czterdzieœci
dwa niezasiedlone lokale mieszkalne, spoœród których tylko jeden zosta³ uznany za
trwale zbêdny z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych ¿o³nierzy. Z pozosta³ych
czterdziestu jeden lokali, dwa zosta³y ju¿ wskazane ¿o³nierzom zawodowym, natomiast
trzydzieœci dziewiêæ pozostaje wolnych z przeznaczeniem do zasiedlenia przez osoby
uprawnione. Ten stan wynika, jak wskazano powy¿ej, z faktu potrzeb istniej¹cych
w miejscowoœci Wa³cz. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ obecnie w toku prac legislacyjnych,
w parlamencie znajduje siê nowelizacja ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych
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Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z któr¹ przydzielenie lokalu mieszkalnego ¿o³nierzo-
wi bêdzie mo¿liwe równie¿ – za jego zgod¹ – w miejscowoœci innej ni¿ miejscowoœæ
pe³nienia s³u¿by lub w miejscowoœci pobliskiej. St¹d te¿ zasadnym jest pozostawienie
niezasiedlonych lokali mieszkalnych w Pile do wykorzystania na ten cel.

Podsumowuj¹c, organy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w ramach posiadanych
mo¿liwoœci, jak i zgodnie z aktualnie zg³aszanymi potrzebami mieszkaniowymi ¿o³nie-
rzy, prowadz¹ racjonaln¹ gospodarkê posiadanym zasobem mieszkaniowym. W szcze-
gólnoœci, zasób uznany za trwale zbêdny jest sprzedawany na wolnym rynku,
a uzyskane w ten sposób œrodki s¹ przeznaczane na realizacjê ustawowych zadañ Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Bendera

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Przed kilkoma tygodniami przy wschodniej granicy Rosji odby³y siê ma-

newry wojsk rosyjskich i wojsk z nimi sprzymierzonych. Manewry, czego nie
ukrywano, dotyczy³y mo¿liwoœci przeciwstawienia siê ewentualnemu atako-
wi z kierunku zachodniego, przede wszystkim z Polski. O tych manewrach,
ewidentnie wrogich wobec naszego kraju, media podawa³y lakoniczne infor-
macje. Minister obrony narodowej, pan Bogdan Klich, doœæ powœci¹gliwie je
charakteryzowa³. Minister spraw zagranicznych alarmowa³ w³adze Unii Eu-
ropejskiej, ¿e manewry antagonizuj¹ stosunki polsko-rosyjskie, wrêcz zagra-
¿aj¹ Polsce. Przywo³a³y one skojarzenia zwi¹zane z podobnymi manewrami
wojsk sowieckich przy granicy Polski, manewrami, które poprzedzi³y stan
wojenny w naszym kraju.

Czy opinia publiczna mog³aby siê dowiedzieæ od pañskich ministrów nie-
co wiêcej o sile i zasiêgu wspomnianych manewrów wojsk rosyjskich?

Panie Premierze! Tygodnik „Najwy¿szy Czas” w numerze z 12 grudnia
2009 r., w tekœcie pod tytu³em „Rozbiór œciœle tajny”, poda³ zatrwa¿aj¹c¹
wiadomoœæ. Powo³uj¹c siê na informacje stanowi¹ce tajemnicê dzienni-
karsk¹, ale wed³ug autora artyku³u i redakcji pewne, podaje fakt, który nie
mieœci siê w g³owie. Dowiadujemy siê mianowicie, ¿e latem 2009 r., co ma
wynikaæ z meldunku Agencji Wywiadu przekazanego naszemu rz¹dowi,
w Moskwie zosta³ podpisany tajny pakt wojskowy. W pakcie tym w³adze
Rosji zagwarantowa³y rz¹dowi Niemiec, ¿e jeœli Rosja podejmie decyzjê
o interwencji zbrojnej w Polsce, to zatrzyma swoje wojska na linii Wis³y
i Sanu. By³aby to wspó³czesna realizacja diabelskiego paktu Ribben-
trop-Mo³otow w jego pierwotnej wersji z 23 sierpnia 1939 r. Wojska rosyj-
skie dosz³yby do Warszawy, ale okupywa³yby wy³¹cznie jej czêœæ
lewobrze¿n¹. W zaistnia³ej wówczas sytuacji militarnej i politycznej nieza-
jêty przez Rosjan obszar Polski tworzy³by de facto buforowe minipañstwo,
pañstewko, protektorat niemiecki oddzielaj¹cy Niemcy od Rosji. Z tekstu
zamieszczonego w „Najwy¿szym Czasie” wynika, ¿e o tym wszystkim wie
polska Agencja Wywiadu.

Kierujê do pana premiera nastêpuj¹ce pytanie: czy rz¹d polski wie
o wspomnianym pakcie rosyjsko-niemieckim z lata 2009 r., a jeœli tak, to co
o nim wie? Taka informacja nale¿y siê spo³eczeñstwu, dlatego zwracam siê
o ni¹ do pana premiera.

Ryszard Bender

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Ryszarda Bendera (pismo nr BPS/DSK-

-043-2242/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.) z³o¿one podczas 46. posiedzenia Senatu
RP w dniu 17 grudnia 2009 r., z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie
informujê.
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Wed³ug posiadanych przez MSZ informacji, w dniach 18–29 wrzeœnia 2009 r. woj-
ska Bia³orusi i Rosji przeprowadzi³y najwiêksze od rozpadu Zwi¹zku Sowieckiego æwi-
czenia operacyjno-strategiczne – „Zachód–2009 (Zapad–2009)”. Æwiczeniami dowodzili
szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, genera³ Niko³aj Makarow i bia³oruski Minister
Obrony Leanid Malcau. Ostatni¹ fazê manewrów obserwowali równie¿ Prezydenci Bia-
³orusi i Rosji – Alaksandr £ukaszenka i Dmitrij Miedwiediew.

G³ównym celem przedsiêwziêcia by³o przeæwiczenie wspó³dzia³ania armii obu kra-
jów w odpieraniu agresji z kierunku zachodniego. Kulminacyjnym punktem manew-
rów by³ æwiczebny bój na poligonie ko³o Brzeœcia, z pokonywaniem przeszkód
wodnych, wysadzeniem desantu i l¹dowaniem rosyjskich samolotów bojowych Su-25
i MiG-29 na przebiegaj¹cej w pobli¿u autostradzie.

Scenariusz æwiczeñ przewidywa³ te¿ m.in. wysadzenie desantu z powietrza i morza
w obwodzie kaliningradzkim. Wed³ug mediów rosyjskich jednym z celów manewrów
by³o przeæwiczenie odpierania ataków na ruroci¹gi naftowe i gazowe, w tym Nord
Stream (projektowany Gazoci¹g Pó³nocny, który przez Morze Ba³tyckie ma bezpo-
œrednio po³¹czyæ Rosjê z Niemcami).

W æwiczeniach ogó³em wziê³o udzia³ oko³o 12,5 tys. ¿o³nierzy, ponad 220 czo³gów,
oko³o 470 transporterów opancerzonych, 230 dzia³, moŸdzierzy i sztuk artylerii rakie-
towej oraz 60 samolotów i 40 œmig³owców. Ze strony Federacji Rosyjskiej w przedsiê-
wziêciu uczestniczy³o ³¹cznie 6 tys. ¿o³nierzy reprezentuj¹cych 20 armiê rosyjsk¹, grupy
operacyjne g³ównego dowództwa si³ powietrznych FR, g³ówne dowództwa wojskowego
lotnictwa transportowego i si³ powietrznodesantowych oraz jednostki 98 dywizji po-
wietrznodesantowej. Poza si³ami l¹dowymi i powietrznymi w æwiczeniach uczestniczy³y
te¿ okrêty trzech rosyjskich flot: Ba³tyckiej, Pó³nocnej i Czarnomorskiej.

Pragnê podkreœliæ, ¿e w okresie poprzedzaj¹cym æwiczenia oraz po ich zakoñczeniu
MSZ zwraca³ uwagê Sekretarza Generalnego NATO i krajów cz³onkowskich Sojuszu na
ich bezprecedensow¹ skalê i scenariusz, wskazuj¹c zaniepokojenie faktem organizacji
tego typu przedsiêwziêcia w bezpoœredniej bliskoœci natowskich granic. Polska zwraca-
³a tak¿e uwagê sojuszników na koniecznoœæ uwzglêdnienia oceny ww. æwiczeñ
w wewn¹trznatowskim dialogu nt. Rosji i jej relacji z Sojuszem oraz przy okazji oma-
wiania planów szkoleniowych i koncepcyjnych NATO.

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e polskie negatywne stanowisko w sprawie æwiczeñ
sta³o siê równie¿ przedmiotem dialogu natowsko-rosyjskiego, zarówno w formule Rady
NATO – Rosja (ostatnie spotkanie na szczeblu ministrów SZ 4 grudnia 2009 r. w Brukse-
li), jak i podczas niedawnej wizyty SG NATO, A.F. Rasmussena w Moskwie (15–17 grud-
nia 2009 r.). Nasza ocena przedsiêwziêcia zosta³a tak¿e poruszona w rozmowach dwu-
stronnych ze stron¹ rosyjsk¹, szczególnie w kontekœcie naszej woli ich normalizacji.

Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, ¿e w odniesieniu do kwestii ewentualnych
porozumieñ niemiecko-rosyjskich MSZ nie dysponuje ¿adnymi informacjami.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi
oraz senatora Micha³a Ok³y

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê na temat

utylizacji amunicji w Wojsku Polskim w ostatnich piêciu latach z podzia³em na
rodzaje amunicji i podmioty wykonuj¹ce.

Do zwrócenia uwagi na ten problem sk³ania nas doœæ powszechna opinia
– chcielibyœmy uzyskaæ jej potwierdzenie lub zaprzeczenie – ¿e utylizacjê
amunicji du¿ego kalibru, tê bardziej op³acaln¹, wykonuj¹ firmy prywatne,
zaœ ma³ego kalibru, mniej op³acaln¹ – firmy pañstwowe.

Czy jest mo¿liwe, aby segregowanie amunicji nie odbywa³o siê wed³ug
kalibru, lecz by przydzielane by³y ca³e magazyny? Wówczas firma wygrywa-
j¹ca przetarg utylizowa³aby wszystkie rodzaje amunicji.

Prosimy tak¿e o informacjê na temat wykorzystania mo¿liwoœci w zakre-
sie utylizacji Zak³adów Mechanicznych „Mesko” w Skar¿ysku oraz perspek-
tyw rozwoju tego przedsiêbiorstwa.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
Micha³ Ok³a

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.19

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Panów Senatorów Stanis³awa Bisztygê

i Micha³a Ok³ê podczas 46. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
17 grudnia 2009 r. (BPS/DSK-043-2243/09) dotycz¹ce utylizacji amunicji w Si³ach
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych
wyjaœnieñ.

Zagospodarowanie wycofywanych z zasobów Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej zapasów zbêdnej amunicji i materia³ów wybuchowych jest realizowane przez
Agencjê Mienia Wojskowego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodaro-
waniu niektórymi sk³adnikami mienia Skarbu Pañstwa oraz o Agencji Mienia Wojsko-
wego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.). Uwzglêdniaj¹c treœæ art. 1 i 2 tego
aktu prawnego, nale¿y uznaæ, ¿e Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej s¹ jedynie u¿yt-
kownikiem œrodków bojowych, natomiast ich w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa.
W zwi¹zku z tym wszelkie nadwy¿ki tych œrodków uznane za zbêdne musz¹ byæ prze-
kazane do Agencji Mienia Wojskowego, która mo¿e je odsprzedaæ lub utylizowaæ.
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Zagospodarowanie œrodków bojowych w drodze ich sprzeda¿y zosta³o zintensyfiko-
wane w 2009 r. By³o to uwarunkowane zaakceptowaniem w kwietniu 2009 r. Strategii
zagospodarowania mienia ruchomego zbêdnego dla resortu obrony narodowej oraz
spraw wewnêtrznych i administracji. Na tej podstawie Agencja Mienia Wojskowego
dokona³a analizy zbêdnych œrodków bojowych i uruchomi³a procedurê sprzeda¿y.
Ponadto rozpoczêto prace maj¹ce na celu wdro¿enie procedury na zakup us³ugi utyli-
zacji mienia, które nie zosta³o zakwalifikowane do sprzeda¿y. Poprzednia koncepcja
zagospodarowania zbêdnych œrodków bojowych zak³ada³a utylizacjê ca³ego posiada-
nego zapasu.

Sprzeda¿y podlega jedynie tzw. perspektywiczna grupa œrodków bojowych, tj. taka,
która jest atrakcyjna dla nabywców (np. amunicja strzelecka, któr¹ mo¿na odsprzedaæ
na rynku krajowym i za granic¹ lub amunicja artyleryjska nadaj¹ca siê do demonta¿u
i odzysku surowców wtórnych).

Agencja Mienia Wojskowego, jako pañstwowa osoba prawna, dokonuje sprzeda¿y
amunicji w przetargach publicznych w oparciu o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
5 paŸdziernika 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzeda¿ œrod-
ków trwa³ych przez przedsiêbiorstwa pañstwowe oraz warunków odst¹pienia od prze-
targu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 ze zm.). Zgodnie z zapisami rozporz¹dzenia jedynym
warunkiem decyduj¹cym o wyborze nabywcy jest najwy¿sza oferowana cena. Obo-
wi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy nie przewiduj¹ ¿adnych preferencji z uwagi na ro-
dzaj podmiotu bior¹cego udzia³ w przetargu (firma prywatna lub pañstwowa).

W dotychczas organizowanych przez Agencjê Mienia Wojskowego przetargach, ofe-
rowana by³a amunicja kalibrów od 5,45 do 7,62 mm, 23 mm, 25 mm, 30 mm, 37 mm,
40 mm, 57 mm, 76 mm, 85 mm, 100 mm, 120 mm, 122 mm, 125 mm, 152 mm i 203 mm.
Sprzeda¿ tego mienia w 2009 r. przynios³a Agencji Mienia Wojskowego zysk ponad
9 mln z³.

Zak³ady Metalowe MESKO SA w Skar¿ysku Kamiennej bra³y udzia³ jedynie w prze-
targach na zakup amunicji 37 i 85 mm. Zak³ady wygra³y przetarg na amunicjê 37 mm
(najwy¿sza oferowana cena w przetargu).

Amunicja nieperspektywiczna z punku widzenia sprzeda¿y, tj. taka, która nie znaj-
dzie nabywcy, musi zostaæ zagospodarowana przez zakup us³ugi utylizacji. W procedu-
rach wyboru firmy, która dokona utylizacji amunicji, Agencja Mienia Wojskowego
zobowi¹zana jest dzia³aæ na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Agencja Mienia Wojskowego w latach poprzednich nie dokonywa³a zakupu us³ugi
utylizacji w odniesieniu do amunicji i pozosta³ych œrodków bojowych.

Korzystaj¹c z doœwiadczeñ zdobytych w trakcie zrealizowanych procesów utylizacji
rakietowych materia³ów napêdowych, paliw lotniczych, smarów i odpadów gumowych,
opracowano wewnêtrzne procedury dzia³añ maj¹ce na celu uregulowanie kwestii
zwi¹zanych z organizowaniem przetargów na zakup us³ugi utylizacji œrodków bojowych.

Przewiduje siê, ¿e w bie¿¹cym roku og³oszonych zostanie co najmniej kilka przetar-
gów, których celem bêdzie wy³onienie wykonawcy utylizacji rakiet, min przeciwpie-
chotnych, a tak¿e amunicji artyleryjskiej oraz jej elementów (zapalniki, zap³onniki,
materia³y wybuchowe itp.).

Jednym z rozwa¿anych wariantów z udzia³em strony wojskowej jest kierowanie do
utylizacji zbêdnych œrodków bojowych w pakietach jako ca³oœci zmagazynowanej w jed-
nym obiekcie magazynowym (sk³adzie). O przyjêciu tego sposobu jako podstawowego,
zdecyduje jednak zainteresowanie ze strony zleceniobiorców.

Planowane na bie¿¹cy rok przetargi na zakup us³ugi utylizacji bêd¹ w pocz¹tkowej
fazie traktowane jako pilota¿owe, a zdobyte doœwiadczenia pozwol¹ na weryfikacjê za-
³o¿eñ Agencji Mienia Wojskowego i przyjêcie optymalnego sposobu przeprowadzenia
utylizacji. Agencja Mienia Wojskowego liczy na aktywne uczestnictwo przedsiêbiorców
w planowanych przetargach, w tym tak¿e Zak³adów Metalowych MESKO SA. Dyspo-
nuj¹ one nowoczesn¹ lini¹ technologiczn¹ do utylizacji amunicji strzeleckiej i artyle-
ryjskiej oraz zapalników, granatów, min, prochów i materia³ów pirotechnicznych.
Jednak, wed³ug opinii Agencji Mienia Wojskowego, przejawiaj¹, w stosunku do tak du-
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¿ego potencja³u produkcyjnego, ma³¹ aktywnoœæ w dotychczas organizowanych przez
Agencjê przetargach dotycz¹cych sprzeda¿y amunicji.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ynê³a petycja plantatorów chmielu w sprawie sytua-

cji na rynku chmielu. W swoim wyst¹pieniu plantatorzy zwracaj¹ uwagê na
dramatyczn¹ sytuacjê, która ma miejsce w bie¿¹cym roku. Zdaniem plantato-
rów, tegoroczny sezon jest najgorszy od wielu lat. W swojej petycji plantato-
rzy zwracaj¹ siê jednoczeœnie z nastêpuj¹cymi postulatami.

1. Przeprowadzenie skupu interwencyjnego po cenach op³acalnych,
zwi¹zanych z kosztami produkcji z rynku krajowego.

2. Zwiêkszenie dop³at obszarowych do upraw chmielu, tak jak na przy-
k³ad w Niemczech.

3. Ustalenie ewentualnych dop³at za zaprzestanie produkcji.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjê-

cie intensywnych dzia³añ zmierzaj¹cych do systemowego uregulowania sy-
tuacji producentów chmielu.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Lucjana Cichosza, przekazanym przy

piœmie z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2244/09, w sprawie dramatycz-
nej sytuacji na rynku chmielu wyjaœniam, co nastêpuje.

Odnosz¹c siê do zawartego w przedmiotowym oœwiadczeniu postulatu o przepro-
wadzenie skupu interwencyjnego na rynku chmielu, chcia³bym poinformowaæ, ¿e
przepisy w zakresie interwencji na rynkach rolnych s¹ objête regulacjami wspólnej or-
ganizacji rynków rolnych (rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1234/2007). Nie przewiduj¹
one prowadzenia skupu interwencyjnego chmielu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi nie dysponuje równie¿ instrumentami, które mog³yby wp³ywaæ na zwiêkszenie ilo-
œci skupowanych szyszek chmielowych, czy na poziom cen.

Przepisy przedmiotowego rozporz¹dzenia stanowi¹ ponadto, ¿e mechanizmami
wspólnej organizacji rynku chmielu jest certyfikacja chmielu i produktów chmielo-
wych, rejonizacja upraw tego surowca oraz system wsparcia dla producentów chmielu.

W zakresie wsparcia produkcji chmielu polscy producenci, poza jednolit¹ p³atno-
œci¹ obszarow¹, otrzymuj¹ równie¿ wsparcie w ramach krajowych uzupe³niaj¹cych
p³atnoœci bezpoœrednich, realizowane w dwóch czêœciach: zwi¹zanej i niezwi¹zanej
z produkcj¹. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e polscy plantatorzy otrzymuj¹ p³atnoœci bezpoœrednie
na maksymalnym dopuszczonym Traktatem Akcesyjnym poziomie. Wraz z jednolit¹
p³atnoœci¹ obszarow¹ stanowi³y one odpowiednio: 55% w 2004 r., 60% w 2005 r., 65%
w 2006 r., 70% w 2007 r., 80% w 2008 r. oraz w 2009 r. – 90% wspólnotowej stawki
p³atnoœci do chmielu w dniu 30 kwietnia 2004 r.
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W ramach krajowych uzupe³niaj¹cych p³atnoœci bezpoœrednich Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowa³a p³atnoœci w wysokoœci odpowiednio:
w 2004 r. – 2.283.988 z³; w 2005 r. – 1.967.615 z³; w 2006 r. – 2.138.928 z³; w 2007 r. –
2.133.682 z³, w 2008 r. – 2.149.516 z³. W 2009 r. stawka jednolitej p³atnoœci obszaro-
wej wynosi³a 506,99 z³/ha. Ponadto w ramach krajowych uzupe³niaj¹cych p³atnoœci
bezpoœrednich za 2009 r. producent chmielu otrzymuje 507,54 z³/ha (p³atnoœæ zwi¹za-
na) i 831,56 z³/ha (p³atnoœæ niezwi¹zana).

W bie¿¹cym roku gospodarczym, tj. w okresie paŸdziernik 2009 r. styczeñ 2010 r.,
obserwuje siê ograniczony skup chmielu. Na dzieñ 11 grudnia 2009 r. wynosi³ on
720,4 ton i by³ o 820,7 ton (46,7%) mniejszy w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Wg ostatnich danych WIJHARS na dzieñ 8 stycznia 2010 r. skup chmie-
lu wyniós³ 946,2 t, co stanowi 47,9% masy chmielu certyfikowanego ze zbiorów 2009 r.

Ceny chmielu skupowanego w listopadzie na podstawie umów kontraktacyjnych
wynosi³y: 11–12 z³ za kg chmielu odmian aromatycznych i 12–13 z³ za kg chmielu od-
mian goryczkowych, wobec œredniej ceny w okresie paŸdziernik 2008 r. – marzec 2009 r.
wynosz¹cej 18,63 z³/kg chmielu aromatycznego i 20,61 z³/kg chmielu goryczkowego.
Analiza sytuacji rynkowej na œwiecie, w Unii Europejskiej i w Polsce raczej wskazuje,
¿e ceny surowca nie wzrosn¹ w najbli¿szym czasie. Wed³ug szacunku Instytutu Uprawy,
Nawo¿enia i Gleboznawstwa œrednia cena za surowiec chmielowy, która gwarantowa-
³aby uzyskanie minimalnego dodatniego dochodu rolniczego netto powinna utrzymy-
waæ siê na poziomie 14 z³/kg, przy czym równoczeœnie nale¿y podkreœliæ, i¿
w statystykach Unii Europejskiej dotychczasowa œrednia unijna cena kontraktowa za
chmiel wynosi ok. 4 Euro za kg.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na aktualn¹ sytuacjê na rynku chmielu oprócz rekordo-
wych zbiorów chmielu w Europie w 2008 r., wynosz¹cych ok. 57 tys. ton (o ok. 16% wy¿-
sze ni¿ w 2007 r.), mia³o równie¿ wp³yw saldo obrotów z zagranic¹ granulatami
i ekstraktami z chmielu. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, od wst¹pienia Pol-
ski do UE saldo obrotów z zagranic¹ jest dodatnie dla szyszek chmielowych, natomiast
ujemne dla granulatów i ekstraktów z chmielu. Rekordowy eksport szyszek odnotowa-
no w latach 2006 i 2007 (blisko 1300–1500 ton rocznie), w okresie wystêpowania œwia-
towych niedoborów tego surowca. Natomiast w 2008 r. eksport spad³ o 46,4%, co
mo¿na powi¹zaæ z pewn¹ wstrzemiêŸliwoœci¹ firm skupowych, gdy¿ w 2007r. produ-
cenci chmielu masowo nie wywi¹zywali siê z umów kontraktacji, sprzedaj¹c surowiec
na wolnym rynku.

Nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e w okresie 11 miesiêcy 2009 r, w porównaniu do ana-
logicznego okresu 2008 r., znacz¹co wzros³y obroty ekstraktami z chmielu (zarówno
import jak i eksport). Jednoczeœnie, zaobserwowano ponaddwukrotny wzrost eksportu
szyszek chmielowych oraz spadek importu granulatów.

Aktualnie wiele browarów posiada zapasy magazynowe produktów chmielowych ze
zbioru 2008 r. W sytuacji, kiedy produkcja piwa prze¿ywa stagnacjê, a nawet recesjê,
firmy te przesuwaj¹ w czasie ewentualne zakupy surowca na po³owê 2010 r. Istotne
jest, ¿e decyzje o zakupach surowcowych do produkcji piwa w najwiêkszych browa-
rach na terenie Polski podejmowane s¹ w centrach logistycznych globalnych korpora-
cji, poza granicami naszego kraju.

Poprawa sytuacji na rynku chmielu wymaga podjêcia przez wszystkie podmioty
dzia³aj¹ce w sektorze chmielarskim (zwi¹zki producentów chmielu, grupy producen-
tów chmielu, kupcy i przetwórcy oraz browary) dzia³añ w celu konsolidacji sektora
chmielarskiego i piwowarskiego.

Takim mechanizmem stabilizuj¹cym rynek powinno byæ zawieranie wieloletnich
umów kontraktacyjnych, których funkcj¹ jest zagwarantowanie rolnikom ci¹g³oœci od-
bioru surowca, a przetwórcom mo¿liwoœci zaplanowania odpowiedniej wielkoœci do-
staw. Niestety w ostatnich latach wystêpowa³y problemy z zawieraniem takich umów
i niejednokrotnie zdarza³y siê przypadki ³amania umów przez obydwie strony, co nie
sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania i wspó³pracy.

Kolejnym dzia³aniem stabilizuj¹cym powinno byæ wypracowanie przez plantato-
rów chmielu, przetwórców oraz browary wspólnej strategii produkcji (dobór odmian,
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powierzchnie i wymagania technologiczne uprawy, wytwarzanie produktów chmielo-
wych itp.) opartej na systemie stabilnych kontraktów oraz na w³asnym, krajowym bez-
pieczeñstwie surowcowym.

Spraw¹ o najwiêkszym znaczeniu jest podejmowanie przez plantatorów chmielu
dzia³añ w kierunku zrzeszania siê, poprawiaj¹cych ich pozycjê negocjacyjn¹ w zakresie
uzgadniania lepszych warunków w ramach umów kontraktacyjnych. Trudn¹ sytuacjê
plantatorów chmielu w znacznym stopniu komplikuje brak silnej reprezentacji/przed-
stawicielstwa do rozmów z kupcami, przetwórcami i w konsekwencji browarami. Na
tym rynku dzia³aj¹ tylko 3 grupy producentów chmielu zrzeszaj¹ce ok. 100 plantato-
rów, na ogóln¹ ich liczbê 1010.

Odnosz¹c siê do punktu 2 oœwiadczenia, w sprawie mo¿liwoœci zwiêkszenia dop³at
obszarowych do upraw chmielu, pragnê poinformowaæ, ¿e stosowane w Unii Europej-
skiej (w tzw. „systemie standardowym”) p³atnoœci dla plantatorów chmielu zawsze mia-
³y charakter p³atnoœci wspólnotowych i by³y jednakowe we wszystkich pañstwach
cz³onkowskich UE-15, a wiêc równie¿ w Niemczech. Stawka p³atnoœci do chmielu
w dniu 30 kwietnia 2004 r., a zatem w dniu, który jest brany pod uwagê przy okreœla-
niu wysokoœci p³atnoœci dla nowych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, takich
jak Polska, wynosi³a 480 EUR na hektar plantacji. Wysokoœæ tej p³atnoœci nie uleg³a rów-
nie¿ zmianie w kolejnych latach. Zmienia³ siê jednak¿e sposób jej przyznawania. W latach
2007–2009 nast¹pi³o czêœciowe od³¹czenie od produkcji z mo¿liwoœci¹ pozostawienia do
25% w formie zwi¹zanej, natomiast od 2010 r. ca³kowite w³¹czenie tego wsparcia do syste-
mu SPS (ca³oœæ wsparcia wyp³acana na bazie wielkoœci historycznych).

W Polsce p³atnoœci bezpoœrednie s¹ wprowadzane stopniowo, zgodnie z wynegocjo-
wanym harmonogramem dochodzenia do pe³nego poziomu p³atnoœci stosowanych
w pañstwach UE-15 (zasada phasing-in), a wiêc w przypadku chmielu – do wspomnia-
nych 480 EUR/ha. Jednoczeœnie z uwagi na przyjêcie przez Polskê uproszczonego sys-
temu p³atnoœci bezpoœrednich (SAPS), podjêto decyzjê o zastosowaniu krajowych
p³atnoœci bezpoœrednich dla plantatorów chmielu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dziêki zastoso-
waniu p³atnoœci uzupe³niaj¹cych z bud¿etu krajowego, polscy plantatorzy od 2004 r.
otrzymuj¹ p³atnoœci bezpoœrednie na maksymalnym dopuszczonym Traktatem Akce-
syjnym poziomie, a w 2010 r. poziom p³atnoœci dla tej grupy rolników (zgodnie z zasad¹
phasing-in) osi¹gnie poziom równy poziomowi wsparcia stosowanemu w krajach
UE-15. P³atnoœci te bêd¹ realizowane w formie jednolitej p³atnoœci obszarowej oraz hi-
storycznych krajowych p³atnoœci uzupe³niaj¹cych, tak jak ma to miejsce w krajach
stosuj¹cych system SPS.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze informacje, nale¿y uznaæ, ¿e postulat zwiêkszenia po-
ziomu p³atnoœci dla plantatorów chmielu nie jest mo¿liwy do zrealizowania w œwietle
obowi¹zuj¹cych przepisów wspólnotowych. Rozwi¹zanie takie nie znajduje równie¿
uzasadnienia ze wzglêdu na fakt, ¿e w bie¿¹cym roku poziom p³atnoœci do chmielu
(wraz z jednolit¹ p³atnoœci¹ obszarow¹) mo¿e osi¹gn¹æ poziom p³atnoœci stosowanych
w ca³ej Unii Europejskiej, a wiêc równie¿ w Niemczech.

Odnosz¹c siê natomiast do przedstawionej w punkcie 3 propozycji wprowadzenia
dop³at za zaprzestanie produkcji nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepisy wspólnotowe reguluj¹ce
kwestie przyznawania p³atnoœci bezpoœrednich jak równie¿ reguluj¹ce funkcjonowa-
nie rynku chmielu, nie przewiduj¹ mo¿liwoœci stosowania takiego instrumentu. In-
strument ten (op³aty za karczowanie plantacji) stosowany by³ w okresie, gdy
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej stosuj¹cych system SPS obowi¹zywa³y
p³atnoœci zwi¹zane z produkcj¹ chmielu. Takie rozwi¹zanie nie by³o zastosowane
w Polsce z uwagi na przyjêty uproszczony system p³atnoœci (SAPS).

Podsumowuj¹c, chcia³bym podkreœliæ, ¿e resort rolnictwa wielokrotnie inicjowa³
spotkania z udzia³em przedstawicieli zwi¹zków producentów chmielu, przetwórców
oraz browarów, maj¹ce na celu omówienie problemów wystêpuj¹cych na tym rynku
i znalezienie rozwi¹zañ korzystnych dla wszystkich stron, a tak¿e bêd¹ce prób¹ konso-
lidacji podmiotów dzia³aj¹cych w tym sektorze. ¯adna ze stron do tej pory nie podjê³a
dzia³añ w tym kierunku, natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada in-
strumentów nakazuj¹cych podejmowanie przez te podmioty dzia³añ konsolidacyjnych.
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Jednak¿e uprzejmie informujê, ¿e maj¹c na uwadze aktualn¹ sytuacjê na rynku
chmielu, w dniach 23 i 30 grudnia 2009 r. w budynku Ministerstwa odby³y siê spotka-
nia z przedstawicielami zwi¹zków plantatorów oraz firm skupuj¹cych i przetwórczych.
Na spotkaniach tych omawiano przyczyny i prawdopodobne skutki aktualnej sytuacji
oraz podjêto próby wypracowania nowych strategii. Ponadto w dniu 13 stycznia 2010 r.
odby³o siê spotkanie z przedstawicielami najwiêkszych browarów w celu omówienia
sytuacji na tym rynku. Przedstawiciele bran¿y piwowarskiej zapewnili, ¿e do produkcji
piwa w polskich browarach s¹ wykorzystywane przede wszystkim krajowe odmiany
chmielu i nie ulegnie to zmianie.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Lucjana Cichosza

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ywaj¹ proœby od przedstawicieli samorz¹du teryto-

rialnego dotycz¹ce wyjaœnienia zasad najmu, dzier¿awy i u¿yczenia nieru-
chomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ gminy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie, czy w obec-
nym stanie prawnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603
z póŸn. zm.) oraz kodeksem cywilnym, istnieje mo¿liwoœæ u¿yczenia nierucho-
moœci gminnej na rzecz stowarzyszenia prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ bez stosowania procedur okreœlonych w art. 37 tej ustawy, czy te¿
w ka¿dym przypadku najmu, dzier¿awy czy te¿ u¿yczenia nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ gminy, nale¿y stosowaæ odpowiednio przepisy cyto-
wanej ustawy o gospodarce nieruchomoœciami i w zwi¹zku z tym z mocy pra-
wa wy³¹czone jest stosowanie przepisów kodeksu cywilnego.

Jednoczeœnie proszê o udzielenie informacji, czy w przypadku zawiera-
nia przez gminê umowy u¿yczenia nieruchomoœci komunalnych z innymi pod-
miotami istnieje kryterium, które wskazywa³oby na to, kiedy maj¹
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kiedy zaœ przepisy ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz

OdpowiedŸ

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2245/09) – przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pana Lucjana Cichosza z³o¿one
na 46. posiedzeniu Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 roku – w sprawie zasad najmu,
dzier¿awy i u¿yczenia nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ gminy, uprzejmie infor-
mujê, ¿e ww. problematyka pozostaje poza zakresem w³aœciwoœci Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji.

Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ w³aœciwoœæ Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z zakresu dzia³u administracja publiczna – wynikaj¹ca z art. 6 ustawy z dnia
4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach administracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65,
poz. 437 z póŸn. zm.) – nie skutkuje uprawnieniem prezentowania opinii i stanowisk
w ka¿dej materii odpowiadaj¹cej zadaniom realizowanym przez jednostki samorz¹du
terytorialnego, których zakres i sposób wykonania okreœlaj¹ przepisy materii szczegól-
nej. Tym bardziej, ¿e organy administracji samorz¹du terytorialnego wykonuj¹ zada-
nia z zakresu ró¿nych dziedzin administracji publicznej, które regulowane s¹
przepisami aktów prawnych mieszcz¹cych siê w dzia³ach administracji rz¹dowej pod-
legaj¹cym ró¿nym ministrom.
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Uzasadnionym zatem wydaje siê pogl¹d o uznaniu prezentowania opinii w zakresie
zadañ na³o¿onych na jednostki samorz¹du terytorialnego przez urz¹d obs³uguj¹cy
w³aœciwego dla danej kategorii zadañ ministra.

W opinii MSWiA, zasadnym wydaje siê, aby stanowisko w przedmiotowej sprawie
zaj¹³ Minister Infrastruktury, do którego zakresu dzia³ania nale¿¹ sprawy budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – art. 9a ust. 1 ustawy o dzia³ach ad-
ministracji rz¹dowej oraz § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W nawi¹zaniu do odpowiedzi z dnia 23 listopada 2009 r. na moje poprzed-
nie oœwiadczenie w sprawie obowi¹zku urz¹dzenia przez pracodawcê pa-
larni w zak³adzie pracy pozwalam sobie przedstawiæ Pani Minister moje
w¹tpliwoœci zwi¹zane z przedstawionym stanowiskiem.

W wy¿ej wymienionej odpowiedzi Pani Minister stwierdzi³a, ¿e „praco-
dawca, który nie zatrudnia pracowników pal¹cych, nie musi tworzyæ palarni,
o czym œwiadczy samo przeznaczenie palarni, ale równie¿ przepisy § 40
i § 41 rozporz¹dzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy”.

Takie rozumowanie jest wprawdzie poprawne logicznie, ale niestety nie
znajduje oparcia w obowi¹zuj¹cych przepisach. Rozporz¹dzenie w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy stanowi po prostu, ¿e
pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikowi pomieszczenia
i urz¹dzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, liczba i wielkoœæ powinny
byæ dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych techno-
logii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.
Wskazany przez Pani¹ Minister § 41 za³¹cznika nr 3 do rozporz¹dzenia
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (a nie samego
rozporz¹dzenia – jak wskaza³a Pani Minister) wskazuje sposób obliczania
minimalnej powierzchni samej palarni, w zale¿noœci od liczby osób korzysta-
j¹cych z niej w trakcie najliczniejszej zmiany.

Pracodawca nie jest jednak w stanie w ¿aden sposób ustaliæ, ile osób
bêdzie korzystaæ lub faktycznie korzysta z palarni. Móg³by to zrobiæ teore-
tycznie na dwa sposoby: poprzez zebranie oœwiadczeñ od pracowników
lub poprzez obserwacjê palarni w trakcie pracy najliczniejszej zmiany.
W pierwszym przypadku z³o¿enie zapytania pracownikowi o palenie pa-
pierosów mo¿e byæ niezgodne z art. 221 kodeksu pracy.

Przepis art. 221 § 2 kodeksu pracy stanowi, ¿e pracodawca ma prawo
¿¹daæ od pracownika nastêpuj¹cych danych:

1) imiê (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykszta³cenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Mo¿e tak¿e za¿¹daæ innych danych osobowych pracownika, a tak¿e

imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, je¿eli podanie takich
danych jest konieczne ze wzglêdu na korzystanie pracownika ze szczegól-
nych uprawnieñ przewidzianych w prawie pracy. Ponadto, art. 221 § 4 po-
zwala pracodawcy ¿¹daæ podania innych danych osobowych, je¿eli
obowi¹zek ich podania wynika z odrêbnych przepisów.

Wydaje siê wiêc, i¿ ani na podstawie art. 221 § 2, ani § 4 kodeksu pracy
pracodawca nie mo¿e ¿¹daæ od pracowników podania danych dotycz¹cych
na³ogów, a w szczególnoœci palenia tytoniu, gdy¿ podanie tych danych nie
jest konieczne ze wzglêdu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych
uprawnieñ przewidzianych w prawie pracy. Odrêbne przepisy tak¿e nie wy-
magaj¹ ich podania. Ochronê tych danych wprowadza ponadto ustawa
o ochronie danych osobowych.

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania mo¿na dojœæ do przekonania, ¿e
pracodawca nie mo¿e dowiedzieæ siê o paleniu tytoniu przez pracowników
poprzez z³o¿enie przez nich stosownych oœwiadczeñ. W zwi¹zku z tym praco-
dawca nie bêdzie wiedzia³, czy ma obowi¹zek urz¹dzenia palarni czy nie (je-
¿eli przyj¹æ stanowisko Pani Minister) oraz jak du¿¹ powierzchniê powinna
ona zajmowaæ. Taki stan, polegaj¹cy na niepewnoœci zapisów prawa, jest
bardzo niekorzystny dla przedsiêbiorców.

Drug¹ metod¹ uzyskania informacji o liczbie pal¹cych podczas najlicz-
niejszej zmiany jest obserwacja palarni w celu ustalenia liczby osób z niej
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korzystaj¹cych. Nie wiadomo jednak, jak d³ugo tak¹ obserwacjê pracodaw-
ca powinien prowadziæ i kto w jego imieniu móg³by to robiæ. Prowadzenie ta-
kiej obserwacji nara¿a pracodawcê na koszty i jest praktycznie niewyko-
nalne. Mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e nikt z personelu nie bêdzie korzysta³ z palar-
ni. Pracodawca dowie siê w ten sposób, ¿e nie mia³ obowi¹zku urz¹dzenia
takiego pomieszczenia (przyjmuj¹c stanowisko Pani Minister w sprawie
obowi¹zku urz¹dzania palarni).

To rozumowanie pokazuje, ¿e uzale¿nianie obowi¹zku urz¹dzenia palar-
ni od faktu zatrudniania osób pal¹cych i ich liczby jest wykonalne ze wzglê-
dów praktycznych. Wprowadzanie obowi¹zku urz¹dzenia palarni nawet
wtedy, gdy nikt nie bêdzie z niej korzystaæ, równie¿ jest g³êboko bezzasadne.

W zwi¹zku z powy¿szym pozwalam sobie powtórzyæ moje stanowisko
z poprzedniego oœwiadczenia, i¿ przepisy dotycz¹ce urz¹dzania palarni
w zak³adach pracy s¹ b³êdne, niemo¿liwe do praktycznego stosowania oraz
nara¿aj¹ pracodawcê na ogromne koszty.

Bêdê zobowi¹zany za ustosunkowanie siê Pani Minister do mojego sta-
nowiska oraz wskazanie praktycznego sposobu uzyskiwania przez praco-
dawcê informacji o liczbie pracowników pal¹cych papierosy.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z otrzymaniem przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 r. znak: BPS/DSK-
-043-2246/09 oœwiadczenia senatora W³adys³awa Dajczaka w sprawie urz¹dzania pa-
larni w zak³adach pracy, z³o¿onego podczas 46. posiedzenia Senatu RP – przedstawiam
ni¿ej uzupe³nienie stanowiska w tej sprawie przes³anego w moim piœmie z dnia 23 lis-
topada 2009 r. znak: DPR-P7-0700-165-WL/09.

Podstawowym aktem prawnym dotycz¹cym ochrony zdrowia przed dymem tytonio-
wym jest ustawa 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). W wyniku zmiany tej ustawy (ustaw¹ z dnia 5 listopada 1999 r. – Dz. U. Nr 96,
poz. 1107) – od dnia 1 stycznia 2001 r. zosta³ wprowadzony zakaz palenia tytoniu w po-
mieszczeniach zak³adów pracy – poza odpowiednio przystosowanymi, wyodrêbnionymi
pomieszczeniami1. Przepisy tej ustawy dopuszczaj¹ zatem palenie tytoniu wy³¹cznie
w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach).

W zwi¹zku z omawian¹ zmian¹ ustawy – w 2002 r. zmienione zosta³y tak¿e przepisy
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 169, poz. 1650),
w którym m.in. okreœlono warunki jakie powinna spe³niaæ palarnia. I tak, w palarni
powinno przypadaæ co najmniej 0,1 m2 powierzchni pod³ogi na ka¿dego pracownika
korzystaj¹cego z takiego pomieszczenia na najliczniejszej zmianie. Rozporz¹dzenie nie
okreœla sposobu ustalania przez pracodawców liczby pracowników pal¹cych wyroby
tytoniowe i zwi¹zanej z tym niezbêdnej powierzchni palarni. Sposób dokonania takich

30 46. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r.

1 do koñca 2000 r. przepisy omawianej ustawy umo¿liwia³y palenie tytoniu w wyodrêbnionych miejscach



ustaleñ powinien byæ okreœlony przez pracodawcê. Do Ministerstwa nie nap³ywa³y syg-
na³y od pracodawców o trudnoœciach z ustalaniem liczby pracowników korzystaj¹cych
z palarni.

Maj¹c jednak¿e na uwadze w¹tpliwoœci wyra¿one przez Pana Senatora, obowi¹zu-
j¹ce przepisy zostan¹ poddane ponownej analizie. Pragnê jednak zauwa¿yæ, ¿e ewen-
tualna zmiana omawianych przepisów by³aby obecnie przedwczesna ze wzglêdu na
tocz¹ce siê w sejmowej Komisji Zdrowia prace nad ponown¹ zmian¹ ustawy o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 1030).
W projekcie zmiany tej ustawy przewiduje siê wprowadzenie dalszych ograniczeñ pale-
nia wyrobów tytoniowych, w tym wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w pomieszcze-
niach zak³adów pracy. W zale¿noœci od przyjêtych w ustawie rozwi¹zañ, odpowiednie
zmiany wprowadzone zostan¹ równie¿ w omawianym rozporz¹dzeniu w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Dajczaka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W nawi¹zaniu do odpowiedzi na moje oœwiadczenie z dnia 16 lipca
2009 r. pozwalam sobie zwróciæ siê do pani minister o ponowne udzielenie
odpowiedzi, poniewa¿ przekazane mi stanowisko z dnia 19 sierpnia 2009 r.
nie zawiera odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.

Oœwiadczenie moje nie podawa³o w w¹tpliwoœæ procedury rejestracyjnej
œrodków homeopatycznych, co zosta³o szczegó³owo wyjaœnione w piœmie mi-
nisterstwa. Moje zastrze¿enia dotyczy³y legalnoœci stosowania œrodków ho-
meopatycznych przez lekarzy medycyny, w niezgodzie z wiedz¹ medyczn¹,
w œwietle art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU z 2009 r. nr 52, poz. 417), który stanowi, i¿
pacjent ma prawo do œwiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaga-
niom aktualnej wiedzy medycznej.

Wskazane prawo pacjenta jest zagro¿one przez art. 45 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r.
nr 136, poz. 857), który pozwala lekarzowi ordynowaæ te œrodki farmaceutycz-
ne (obecnie produkty lecznicze) i materia³y medyczne (obecnie wyroby me-
dyczne), które s¹ dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na
zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach. Na tej podstawie lekarz me-
dycyny mo¿e zaleciæ pacjentowi równie¿ œrodki homeopatyczne, które ze
wzglêdu na brak dowodów skutecznoœci terapeutycznej nie spe³niaj¹ kryte-
rium odpowiadania aktualnej wiedzy medycznej.

Proszê o ponowne ustosunkowanie siê ministerstwa do przedstawionego
zagadnienia.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana W³adys³awa Dajczaka, Senatora Rzeczypospolitej

Polskiej, z³o¿onym podczas 46. posiedzenia Senatu w dniu 17 grudnia 2009 roku,
przes³anym przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 roku (BPS/DSK-043-2247/09),
w sprawie legalnoœci stosowania produktów leczniczych homeopatycznych przez leka-
rzy – w œwietle ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 417) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996
roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2008 roku Nr 136,
poz. 857), uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Wychodz¹c od analizy przepisu art. 45 ustawy o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty, wy¿ej szczegó³owo opisanej, nale¿y stwierdziæ, i¿: „Lekarz mo¿e ordynowaæ te œrodki
farmaceutyczne i materia³y medyczne (obecnie: produkty lecznicze i wyroby medyczne,
zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
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Prawo farmaceutyczne, ustawê o wyrobach medycznych oraz ustawê o Urzêdzie Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Dz.U.01.126.1382), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2002 r.), które s¹ do-
puszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach okreœlonych w odrêb-
nych przepisach”.

Nale¿y stwierdziæ, i¿ wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych reguluje
ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. z 2008 roku,
Nr 45, poz. 271 z póŸn. zm.) oraz Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie wspólnotowego kodeksu odnosz¹cego
siê do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U.UE L z dnia 28 listopada
2001 roku z póŸn. zm.).

Definicja produktu leczniczego homeopatycznego znajduje siê w art. 2 pkt 29 Pra-
wa farmaceutycznego, na podstawie którego jest to: „produkt leczniczy wytworzony
z homeopatycznych substancji pierwotnych lub ich mieszanin, zgodnie z homeopatycz-
n¹ procedur¹ wytwarzania opisan¹ w Farmakopei Europejskiej lub, w przypadku
braku takiego opisu, w farmakopeach oficjalnie uznanych przez pañstwa cz³onkowskie
Unii Europejskiej lub pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) (...)”. Produktem leczniczym zaœ, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 2
pkt. 32 tej ustawy jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako po-
siadaj¹ca m.in. w³aœciwoœci „zapobiegania lub leczenia chorób wystêpuj¹cych u ludzi”
oraz „poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu”. Produkt leczni-
czy homeopatyczny dopuszczany jest do obrotu w dwojaki sposób: na zasadzie proce-
dury uproszczonej, gdy spe³nia kryteria okreœlone w art. 21 ust. 1 Prawa farmaceu-
tycznego oraz na zasadzie procedury standardowej (wniosek musi byæ wówczas zgodny
z art. 10 w zw. z art. 16 ust. 4 i art. 17 ust. 2 Prawa farmaceutycznego), w przypadku
niespe³nienia przez produkt wymogów z art. 21 ust. 1 Prawa farmaceutycznego.

Wobec powy¿szego nale¿y uznaæ, ¿e produkty lecznicze homeopatyczne, dopusz-
czone do obrotu na terytorium Polski s¹ œrodkami farmaceutycznymi, w rozumieniu
art. 45 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w zwi¹zku z czym „ordynowanie”
ich przez lekarzy jest legalne w œwietle obecnie obowi¹zuj¹cego prawa.

Dokonuj¹c zaœ analizy drugiego z przedstawionych przez Pana Senatora przepisów,
art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi i¿:
„Pacjent ma prawo do œwiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom aktual-
nej wiedzy medycznej”, nale¿y stwierdziæ, co nastêpuje.

Definicja ustawowa „œwiadczenia zdrowotnego” znajduje siê w art. 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku o zak³adach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku
Nr 14, poz. 89 z póŸn. zm.), który stanowi, i¿ s¹ to dzia³ania s³u¿¹ce zachowaniu, rato-
waniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzia³ania medyczne wynikaj¹ce
z procesu leczenia lub przepisów odrêbnych reguluj¹cych zasady ich wykonywania,
w szczególnoœci zwi¹zane m.in. z badaniem i porad¹ lekarsk¹ oraz leczeniem.

Dokonuj¹c zaœ wyk³adni jêzykowej „wiedzy medycznej”, nale¿a³oby stwierdziæ, po-
wo³uj¹c siê na s³ownik jêzyka polskiego, i¿ jest to „zasób informacji” z dziedziny medy-
cyny.

Dokonuj¹c prawnoporównaczej analizy wzajemnego powi¹zania obydwu przepisów
wczeœniej opisanych, nale¿y stwierdziæ, i¿ ordynowanie przez lekarzy œrodków farma-
ceutycznych w postaci produktów leczniczych homeopatycznych – dopuszczonych do
obrotu – mieœci siê w pojêciu udzielania œwiadczenia zdrowotnego. Œwiadczenie to zaœ
odpowiada wymaganiom „aktualnej wiedzy medycznej”. Jak zosta³o wczeœniej zazna-
czone sk³ady produktów leczniczych homeopatycznych s¹ opisane w Farmakopei Eu-
ropejskiej lub w farmakopeach oficjalnie uznanych przez pañstwa cz³onkowskie Unii
Europejskiej lub pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA). Nale¿y wiêc stwierdziæ, i¿ Farmakopea Europejska (a za ni¹ farmakopee
poszczególnych pañstw), jako naukowa monografia, zawieraj¹ca opisy substancji, s³u-
¿¹ca zagwarantowaniu jakoœci leków w pañstwach UE, stanowi niew¹tpliwie – Ÿród³o
informacji wchodz¹ce w sk³ad zasobu informacji z dziedziny medycyny, a przez to wie-
dzy medycznej. Nale¿y ponadto stwierdziæ, i¿ produkty lecznicze homeopatyczne dopu-
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szczone do obrotu na podstawie procedury standardowej, musz¹ spe³niaæ kryterium
badañ okreœlonych w za³¹czniku I do dyrektywy 2001/83/WE. Równie¿ procedura
uproszczona dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego homeopatycznego zawiera
w art. 21 ust. 3 pkt 3a) Prawa farmaceutycznego koniecznoœæ przed³o¿enia wyników,
streszczeñ i sprawozdañ z badañ jakoœciowych, biologicznych i farmaceutycznych
wraz z raportem eksperta.

Konkluduj¹c, nale¿y stwierdziæ w œwietle obowi¹zuj¹cego prawa, i¿ indywidualny
brak przekonania co do skutecznoœci stosowania terapii produktami leczniczymi ho-
meopatycznymi, nie mo¿e stanowiæ podstawy stwierdzenia, i¿ ich stosowanie nie odpo-
wiada wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Z powa¿aniem

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

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Ograniczenie emisji CO2 jest i niew¹tpliwie w dalszym ci¹gu powinno byæ

jednym z priorytetów polityki energetycznej pañstw, tak¿e Polski. W ostatnim
czasie Polska dokona³a redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do
roku bazowego o 32%, choæ zobowi¹zana by³a to zrobiæ jedynie o 6%, zaœ nie-
które kraje Unii Europejskiej, które mia³y dokonaæ redukcji o 8%, temu nie
sprosta³y. Te ostatnie powinny ponieœæ okreœlone konsekwencje finansowe.
Niezale¿nie od tego, w dalszym ci¹gu to Polska jest okreœlana jako najwiêk-
szy truciciel gazem CO2. Pojawiaj¹ siê tak¿e kolejne zapowiedzi rz¹du
PO–PSL, ¿e Polska jest gotowa uczestniczyæ w projekcie redukcji emisji CO2

o 30%.
Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê do pana premiera z nastêpuj¹cymi py-

taniami.
1. Dlaczego dzia³ania rz¹du w wy¿ej wymienionej kwestii ograniczaj¹ siê

w istocie do blokady polskiego wêgla?
2. Czy to nie uzale¿ni naszego pañstwa od dostaw zewnêtrznych? Jakie

kroki s¹ podejmowane, aby do tego nie dopuœciæ?
3. Dlaczego Polska jako jeden z g³ównych reduktorów CO2 nie mia³a decy-

duj¹cej pozycji w Kopenhadze? Przecie¿ inne pañstwa nie mog¹ poszczyciæ
siê tak znaczn¹ redukcj¹.

4. Czy polski rz¹d bêdzie domaga³ siê od Komisji Europejskiej, aby ta
opublikowa³a ró¿nice miêdzy poziomami zobowi¹zañ poszczególnych
pañstw, ró¿nice, które powsta³y miêdzy rokiem 2005 a rokiem 2008? Je¿eli
tak, to proszê o wskazanie konkretnych dat, a je¿eli nie, to proszê o przedsta-
wienie przyczyn.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie pana senatora Jana Dobrzyñskiego w sprawie re-

dukcji emisji gazów cieplarnianych, przekazane przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 ro-
ku znak BPS/DSK-043-2248/09, w za³¹czeniu przekazujê odpowiedŸ na zawarte
w przedmiotowym wyst¹pieniu pytania.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Za³¹cznik

OdpowiedŸ na oœwiadczenie pana senatora Jana Dobrzyñskiego
(BPS-DSK-043-2248/09)

Pytanie 1. Dlaczego dzia³ania Rz¹du w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych ograniczaj¹ siê w istocie do blokady polskiego wêgla?

Pytanie 2. Czy to nie uzale¿ni naszego pañstwa od dostaw zewnêtrznych? Jakie
kroki s¹ podejmowane, aby do tego nie dopuœciæ?

Dzia³ania Rz¹du w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych nie zmierzaj¹
w jakikolwiek sposób do blokady polskiego wêgla z uwagi na jego znaczenie w sektorze
produkcji energii. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e niezbêdne s¹ d³ugofalowe i strategiczne
dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodz¹cej
z utrzymania wykorzystania wêgla jako g³ównego surowca energetycznego w kolejnych
dekadach. Kwestia ta wymaga ponownego zdefiniowania roli wêgla i zastosowania no-
wych technologii maj¹cych na celu minimalizacjê jego negatywnego wp³ywu na klimat.
Dziêki innowacyjnoœci technologicznej obecnie stoimy w obliczu sytuacji, gdzie mo¿li-
we bêdzie dalsze wykorzystywanie wêgla przy jednoczesnym zapewnieniu obni¿enia
emisji dwutlenku wêgla.

Rozwój gospodarczy œwiata opiera siê na solidnym fundamencie, którym jest ener-
gia wystêpuj¹ca w wielu postaciach. Tempo tego rozwoju determinuje zapotrzebowa-
nie na energiê. Zgodnie z prognozami Miêdzynarodowej Agencji Energii, popyt na
energiê bêdzie rós³ w tempie 1,8% rocznie w okresie 2005–2030. Paliwa kopalne w naj-
bli¿szej przysz³oœci pozostan¹ dominuj¹cymi Ÿród³ami energii pierwotnej. Zgodnie
w przewidywaniami zapotrzebowanie na wêgiel i gaz wzroœnie, a spadnie popyt na ropê
naftow¹. Szacuje siê, ¿e pomiêdzy 2005 a 2030 rokiem zapotrzebowanie na wêgiel
wzroœnie o 73%. G³ównym czynnikiem decyduj¹cym o zwiêkszonym popycie na wêgiel
bêd¹ potrzeby energetyczne pañstw rozwijaj¹cych siê takich jak Chiny i Indie. Popyt ze
strony obu krajów bêdzie stanowiæ 80% wzrostu zapotrzebowania na wêgiel do 2030 r.
We wszystkich regionach œwiata popyt na wêgiel jest i bêdzie wyznaczany przez wiele
czynników zewnêtrznych. Z jednej strony s¹ to determinanty o charakterze regulacyj-
nym, do których nale¿¹ m.in. miêdzynarodowe normy w zakresie polityki klimatycznej
oraz krajowe strategie dotycz¹ce dywersyfikacji Ÿróde³ energii. Z drugiej strony s¹ to
czynniki o charakterze ekonomicznym, wœród których wyró¿niæ mo¿na: konkurencyj-
noœæ wêgla wzglêdem innych paliw oraz rozwój i upowszechnienie technologii czystego
wêgla w produkcji energii.

Wed³ug prognoz Miêdzynarodowej Agencji Energii wszelkiego rodzaju technologie
zmierzaj¹ce do efektywniejszego gospodarowania zasobami wêgla, dodatkowo zwiêk-
sz¹ popyt na wêgiel i jego atrakcyjnoœæ wzglêdem innych paliw. Wydaje siê, i¿ w obec-
nej sytuacji ze wzglêdu na stale rosn¹ce ceny ropy naftowej i gazu ziemnego oraz
zwi¹zane z importem tych surowców wyzwania dotycz¹ce polityki bezpieczeñstwa
energetycznego, œwiat zmieni nastawienie do wêgla. Ma³o prawdopodobne jest, by
w perspektywie roku 2030, zgodnie ze scenariuszem alternatywnym przygotowanym
przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Energii, zapotrzebowanie na wêgiel spad³o, jako efekt
wdro¿enia strategii zwi¹zanych z bezpieczeñstwem energetycznym i polityk¹ klimatycz-
n¹. W œwietle aktywnoœci spo³ecznoœci miêdzynarodowej na rzecz upowszechnienia
technologii czystego wêgla, prawdopodobnym wydaje dalsze wykorzystywanie wêgla
w elektroenergetyce przy zachowaniu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jest
to ogromna szansa tak¿e dla Polski.

Zgodnie z „Polityk¹ Energetyczn¹ Polski do 2030 r.”, przyjêt¹ przez Radê Ministrów
w dniu 10 listopada 2009 roku, wêgiel bêdzie nadal odgrywa³ kluczow¹ rolê w procesie
kszta³towania bezpieczeñstwa energetycznego Polski. Fundamentalne znaczenie wêgla
wynika g³ównie z jego pozycji jako g³ównego paliwa w systemie elektroenergetyki syste-
mowej – obecnie ponad 94% energii w Polsce wytwarzanej jest w oparciu o czarne paliwo.
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Tak zdefiniowana rola wêgla gwarantuje bezpieczeñstwo energetyczne w zakresie wy-
twarzania i dostaw energii elektrycznej. Mimo to potencja³ wêgla w kszta³towaniu bez-
pieczeñstwa Polski nie ogranicza siê tylko do sektora elektroenergetycznego. Rozwój
i upowszechnienie czystych technologii wêgla stwarza szansê dla zak³adów wielkiej
syntezy chemicznej, które obecnie pracuj¹ w oparciu o importowany gaz ziemny.

Rozwój i wdro¿enie czystych technologii wêglowych zmniejsza zale¿noœæ importow¹,
zwiêkszaj¹c tym samym ogólny poziom bezpieczeñstwa energetycznego. Technologie
czystego wêgla stwarzaj¹ szansê na wielokierunkowe wykorzystanie wêgla w polskiej
gospodarce. Korzyœci z tego rozwi¹zania mog¹ czerpaæ zarówno przemys³ energetyczny,
jak i chemiczny. Przy uwzglêdnieniu wszystkich obaw zwi¹zanych ze stron¹ technicz-
n¹, technologie czystego wêgla maj¹ niezaprzeczaln¹ zaletê, któr¹ jest ograniczenie emi-
syjnoœci wêgla i jego negatywnego wp³ywu na klimat. Tym samym, technologie czystego
wêgla pokonuj¹ bariery, które dotychczas decydowa³y o odrzuceniu wêgla jako „bru-
dnego” i szkodliwego dla klimatu paliwa. Postêp techniczny umo¿liwia obecnie za-
st¹pienie zale¿noœci importowej efektywniejszym wykorzystaniem krajowych paliw. Co
wiêcej, jest z jednej strony krokiem w kierunku rozwoju niskoemisyjnej gospodarki in-
nowacyjnej, a z drugiej szans¹ i koniecznoœci¹, któr¹ przynajmniej w sektorze energe-
tycznym nale¿y wykorzystaæ.

Rezygnacja z w³¹czenia siê w ten ogólnoœwiatowy i europejski nurt mo¿e skutko-
waæ technologicznym izolacjonizmem i zapóŸnieniem cywilizacyjnym naszego kraju.
Dlatego te¿ Rz¹d podejmowa³ intensywne, a co najwa¿niejsze skuteczne dzia³ania, aby
rozwój technologii czystego wêgla uzyska³ finansowe wsparcie w ramach pakietu anty-
kryzysowego Unii Europejskiej. Efektem tych dzia³añ jest uzyskanie dofinansowania
ze œrodków unijnych jednego z dwóch pilotowych instalacji wychwytu i geologicznego
sk³adowania dwutlenku wêgla (Carbon Capture and Storage – CCS): przy elektrowni
w Be³chatowie. Zarówno projekt instalacji CCS w Be³chatowie jak i drugi w kombinacie
chemicznym w Kêdzierzynie-KoŸlu ubiegaj¹ siê o dofinansowanie ze œrodków finanso-
wych pochodz¹cych ze sprzeda¿y 300 mln uprawnieñ do emisji ze wspólnotowej rezer-
wy dla nowych instalacji (NER 300), utworzonej w ramach wspólnotowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji. Mechanizm dofinansowania realizacji demonstracyj-
nych projektów CCS zosta³ okreœlony w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniaj¹ca dyrektywê 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnoto-
wego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dyrektywie EU
ETS). W dalszych etapach planowany jest intensywny rozwój innych technologii czy-
stego wêgla, w tym m.in. technologii powierzchniowego zgazowania. Upowszechnienie
tych technologii umo¿liwi dalsze ograniczenie emisji dwutlenku wêgla w Polsce przy
zachowaniu strategicznej roli wêgla jako surowca energetycznego zapewniaj¹cego bez-
pieczeñstwo energetyczne pañstwa.

Zdaniem ministra œrodowiska, Polska jest w stanie nadal rozwijaæ siê gospodarczo
przy zapewnieniu realizacji zobowi¹zañ do redukcji emisji okreœlonych w pakiecie
energetyczno-klimatycznym oraz kontynuacji wykorzystania wêgla jako g³ównego su-
rowca energetycznego w najbli¿szych 20 latach. Dalszy wzrost efektywnoœci energetycz-
nej, wprowadzanie kolejnych instrumentów rynkowych oraz rozwój i wdro¿enie
technologii czystego wêgla pozwol¹ na niskoemisyjne rozwijanie siê gospodarki.

Pytanie 3. Dlaczego Polska jako jeden z g³ównych reduktorów CO2 nie mia³a de-
cyduj¹cej pozycji w Kopenhadze? Przecie¿ inne pañstwa nie mog¹ poszczyciæ siê
tak znaczn¹ redukcj¹.

Stanowisko Polski w negocjacjach globalnych, w tym dotycz¹cych nowego porozu-
mienia w zakresie dzia³añ na rzecz ochrony klimatu po roku 2012, jest przygotowywa-
ne i prezentowane w ramach uzgadniania wspólnego stanowiska Unii Europejskiej,
prezentowanego nastêpnie podczas negocjacji przez Prezydencjê. Unia Europejska
okreœla swoje wspólne stanowiska w kluczowych, strategicznych kwestiach poprzez
konkluzje rad tematycznych (Rada ds. Œrodowiska – kluczowe kwestie negocjacyjne
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Rada ds. Gospodarczo-Finansowych ECOFIN – kwestie finansowe, Rada ds. Ogólnych
i Stosunków Zewnêtrznych GAERC – kwestie pomocy rozwojowej) oraz Rady Europej-
skiej. Zawarte w konkluzjach stanowiska stanowi¹ podstawê do prowadzenia negocja-
cji na forum miêdzynarodowym z innymi partnerami, zarówno z krajów rozwiniêtych
jak te¿ z krajów rozwijaj¹cych siê. Rola, jak¹ Polska pe³ni³a podczas Konferencji w Ko-
penhadze wynika wiêc œciœle z cz³onkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e o znaczeniu naszego kraju œwiadczy fakt, i¿ przedstawiciel Polski jako je-
den z szeœciu krajów reprezentuj¹cych Uniê Europejsk¹ bra³ udzia³ w nieformalnych
konsultacjach w trakcie segmentu wysokiego szczebla, w których udzia³ wziê³o 25 de-
legacji krajów rozwiniêtych oraz 25 delegacji krajów rozwijaj¹cych siê. Nie mo¿na wiêc
zgodziæ siê ze stwierdzeniem i¿ rola Polski w Kopenhadze zosta³a zmarginalizowana
i pozbawiona jakiegokolwiek wp³ywu na koñcowe ustalenia.

Pytanie 4. Czy polski rz¹d bêdzie siê domaga³ od Komisji Europejskiej, aby ta
opublikowa³a ró¿nice miêdzy poziomami zobowi¹zañ poszczególnych pañstw,
ró¿nice, które powsta³y miêdzy rokiem 2005 a rokiem 2008? Je¿eli tak, to proszê
o wskazanie konkretnych dat, a je¿eli nie, to proszê o przedstawienie przyczyn.

Pomiêdzy rokiem 2005 a 2008 nie nast¹pi³y jakiekolwiek zmiany odnoœnie do po-
ziomów zobowi¹zañ do redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach Protoko³u
z Kioto. Zawarte w Protokole zobowi¹zania, wyszczególnione s¹ w za³¹czniku B. Odno-
sz¹ siê do okresu od 2008 do koñca 2012 roku i wygl¹daj¹ nastêpuj¹co:

Strona
Iloœciowe zobowi¹zanie do ograniczenia lub redukcji emisji

(% w odniesieniu do roku lub okresu bazowego)

Australia 108

Austria 92

Belgia 92

Bu³garia* 92

Kanada 94

Chorwacja* 95

Czechy* 92

Dania 92

Estonia* 92

Wspólnota Europejska 92

Finlandia 92

Francja 92

Niemcy 92

Grecja 92

Wêgry* 94

Islandia 110

Irlandia 92

W³ochy 92

Japonia 94

£otwa* 92

Liechtenstein 92

Litwa* 92

Luksemburg 92

Monako 92

Niderlandy 92
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Nowa Zelandia 100

Norwegia 101

Polska* 94

Portugalia 92

Rumunia* 92

Federacja Rosyjska* 100

S³owacja* 92

S³owenia* 92

Hiszpania 92

Szwecja 92

Szwajcaria 92

Ukraina* 100

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 92

Stany Zjednoczone Ameryki 93

* Kraje w procesie transformacji do gospodarki rynkowej

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 3 i art. 4 Protoko³u z Kioto, Strony mog¹
podj¹æ wspólne zobowi¹zanie do redukcji emisji, zawieraj¹c miêdzy sob¹ odrêbne po-
rozumienie, w ramach którego ka¿dej ze Stron przypisany zostanie odrêbny cel reduk-
cyjny.

Z takiej mo¿liwoœci skorzysta³a Wspólnota Europejska. Stanowi¹cych wtedy
Wspólontê 15 krajów cz³onkowskich (EU-15) zobowi¹za³o sie do ³¹cznej redukcji emisji
gazów cieplarnianych o 8% pomiêdzy rokiem 1990 a œredni¹ roczn¹ 2008–2012, przy
czym odpowiedzialnoœæ poszczególnych krajów UE-15 jest ró¿na, od redukcji o 28%
w przypadku Luksemburga do wzrostu o 27% w przypadku Portugalii. Decyzja w tej
sprawie zosta³a uzgodniona i przyjêta w 2002 roku w procesie tzw. wewnêtrznego po-
dzia³u zobowi¹zañ (ang. burden sharing) na mocy decyzji Rady Europejskiej
2002/358/WE.

Podzia³ zobowi¹zañ do redukcji emisji w ramach decyzji z 2002 roku wygl¹da na-
stêpuj¹co ([+] oznacza pozwolenie na wzrost emisji, natomiast [-] zobowi¹zanie do jej
zredukowania):

Portugalia +27%

Grecja +25%

Hiszpania +15%

Irlandia +13%

Szwecja +4%

Francja +0%

Finlandia +0%

Holandia -6,0%

W³ochy -6,5%

Belgia -7,5%

Wielka Brytania -12,5%

Austria -13%

Dania -21%

Niemcy -21%

Luksemburg -28%
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Kraje, które przyst¹pi³y do Wspólnoty po podjêciu decyzji o realizacji wspólnego zo-
bowi¹zania, w tym Polska, nie s¹ objête t¹ decyzj¹ i s¹ zobowi¹zane do wykazania kra-
jowych redukcji emisji zgodnie z celami przyjêtymi w ramach protoko³u z Kioto.

Do koñca 2006 roku UE-15 uda³o siê zredukowaæ ³¹czn¹ emisjê gazów cieplarnia-
nych w stosunku do 1990 roku jedynie o 2,7%, przy czym w skali ca³ej obecnej UE-27
wskaŸnik ten wynosi 7,7%. Jednak¿e, dystans do osi¹gniêcia przez UE-15 celu, jakim
jest redukcja emisji o 8%, wynosi ci¹gle ponad 5,3%. Ten niekorzystny obraz mo¿e po-
prawiæ fakt, ¿e kalkulacja ta nie obejmuje redukcji emisji w wyniku realizacji projek-
tów prowadzonych przez kraje UE-15 poza ich granicami, w ramach elastycznych
mechanizmów z Kioto (Joint Implementation, Clean Development Mechanism). Nowe
kraje cz³onkowskie, w tym Polska, posiadaj¹ indywidualne zobowi¹zania i, z wyj¹tkiem
prawdopodobnie S³owenii, nie bêd¹ mia³y trudnoœci z ich wype³nieniem. Pozosta³ymi
krajami wœród cz³onków UE, które nie bêd¹ mia³y wiêkszych trudnoœci z wype³nieniem
celów Protoko³u z Kioto s¹: Szwecja, Francja, Wielka Brytania i Grecja. Pozosta³e na
czele z Hiszpani¹, Luksemburgiem i Austri¹ s¹ obecnie dalekie od osi¹gniêcia za³o¿o-
nych celów redukcyjnych.

Odnoœnie do redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach Unii Europejskiej po
roku 2012, konkluzj¹ z posiedzenia Rady Europejskiej z marca 2007 roku przyjête zo-
sta³y za³o¿enia tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego, w tym za³o¿enie o wspólnej
redukcji emisji o 20% do roku 2020 w porównaniu do roku 1990. Ostateczny kszta³t
pakietu zosta³ przyjêty w grudniu 2008 roku. Jednoczeœnie w swoim stanowisku Unia
Europejska zadeklarowa³a, ¿e jest gotowa na zwiêkszenie wspólnego celu redukcyjne-
go do roku 2020 do 30% pod warunkiem, ¿e porównywalne zobowi¹zania zostan¹ pod-
jête przez pozosta³e kraje rozwiniête oraz najbardziej zaawansowane kraje rozwijaj¹ce
siê (Chiny, Indie, Brazylia, Republika Po³udniowej Afryki, Republika Korei, Indonezja,
Meksyk) zadeklaruj¹ ograniczenie wzrostu emisji w tym samym okresie o 15–30%
w porównaniu do obecnie prognozowanych emisji. Zasady realizacji ww. zobowi¹zania
redukcyjnego UE zosta³y okreœlone w dyrektywie EU ETS oraz w decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysi³ków
podjêtych przez pañstwa cz³onkowskie, zmierzaj¹cych do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi¹zañ Wspólnoty dotycz¹cych re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych (decyzja non-ETS). Aby w sposób kosztowo efektywny
zrealizowaæ zobowi¹zanie Wspólnoty dotycz¹ce redukcji emisji gazów cieplarnianych
o co najmniej 20% poni¿ej poziomów z 1990 r., nale¿y do roku 2020 r. zmniejszyæ licz-
bê uprawnieñ do emisji przydzielonych w odniesieniu do tych instalacji o 21% poni¿ej
ich poziomów emisji w 2005 r.

Polska, podobnie jak czêœæ nowych krajów cz³onkowskich, w trakcie negocjacji pa-
kietu wnosi³a o zmianê roku bazowego, maj¹c na uwadze wype³nienie celu redukcyjne-
go Protoko³u z Kioto. Ca³kowite odciêcie siê od roku bazowego Protoko³u z Kioto
spowodowa³oby nieuwzglêdnienie wysi³ków redukcyjnych Polski. W wyniku negocjacji
za bazê do zobowi¹zañ pakietu przyjêto rok 2005, ale Pañstwom Cz³onkowskim, które
dokona³y najwiêkszej redukcji emisji przyznano dodatkowo 2% z puli uprawnieñ. Pol-
ska otrzyma 27% uprawnieñ z tej czêœci.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e Konferencja w Kopenhadze zakoñczy³a siê jedynie przyjêciem
„do wiadomoœci” przez Konferencjê Stron Konwencji dokumentu nazwanego „Copen-
hagen Accord”, który nie zawiera indykatywnych celów redukcji emisji dla stabilizacji
emisji globalnej w okreœlonym horyzoncie czasowym oraz nie zapewnia porównywalno-
œci celów redukcyjnych deklarowanych przez inne pañstwa z Za³¹cznika I do konwen-
cji. Dlatego te¿ Rz¹d jest zdecydowanie przeciwny zwiêkszaniu obecnie celu
redukcyjnego Unii Europejskiej do 30% jako mechanizmu wzmocnienia pozycji UE
w negocjacjach, co jest postulowane przez niektóre pañstwa cz³onkowskie. Rz¹d sta-
nowczo opowiada siê za przekazaniem do Sekretariatu UNFCCC do koñca stycznia br.
dotychczasowej wi¹¿¹cej w ramach UE deklaracji dotycz¹cej celu redukcyjnego (20%
do roku 2020 w porównaniu do roku 1990).

W opinii Rz¹du dotychczasowe cele redukcyjne zadeklarowane przez kluczowych
emitentów gazów cieplarnianych nie mog¹ byæ uznane za porównywalne i nadal nie
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uzasadniaj¹ w najmniejszym stopniu podejmowania decyzji w sprawie przejœcia UE do
wy¿szego celu 30%.

Rozwa¿enie mo¿liwoœci zwiêkszenia celu UE do 30% mo¿e nast¹piæ po ocenie
ewentualnych deklaracji redukcyjnych pozosta³ych Stron, sk³adanych do koñca stycz-
nia 2010 r. w ramach postanowieñ Porozumienia Kopenhaskiego, w tym przez Stany
Zjednoczone oraz bardziej zaawansowane kraje rozwijaj¹ce siê tj. Chiny, Indie, Brazy-
liê, Republikê Po³udniowej Afryki, Republikê Korei, Indonezjê, Meksyk), a tak¿e po oce-
nie skutków ekonomiczno-spo³ecznych dla UE i pañstw cz³onkowskich podjêcia tego
kroku. Do tego czasu zdaniem Rz¹du UE nie powinna podejmowaæ ¿adnych jedno-
stronnych inicjatyw.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, Rz¹d nie planuje zwrócenia siê do Komisji Europejskiej
o publikacjê ró¿nic miêdzy poziomami zobowi¹zañ poszczególnych pañstw, które po-
wsta³y miêdzy rokiem 2005 a rokiem 2008, gdy¿ takie ró¿nice nie nast¹pi³y.
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Propagowany przez czo³owych polityków Platformy Obywatelskiej po-

mys³ znacz¹cego u³atwienia dostêpu do broni zbulwersowa³ polskie spo³e-
czeñstwo.

Obecnie zezwolenia na posiadanie broni s¹ wydawane przez wojewódz-
kich komendantów Policji na podstawie doœæ restrykcyjnych przepisów. Dziê-
ki temu, ¿e nie ka¿dy ma dostêp do broni, obywatele Rzeczypospolitej
Polskiej czuj¹ siê bezpieczniej na polskich ulicach.

Pomys³ zliberalizowania wspomnianych przepisów w istocie doprowadzi
do tego, i¿ sklepy z broni¹ stan¹ otworem przed wiêkszoœci¹ doros³ych Pola-
ków. Nie bêd¹ wymagane zezwolenia na broñ gazow¹ czy pneumatyczn¹,
lecz jedynie na broñ paln¹. Nie trzeba bêdzie ju¿ spe³niaæ restrykcyjnych wa-
runków. Ka¿dy doros³y Polak, który nie leczy siê psychiatrycznie, nie by³ ka-
rany i potrafi strzelaæ, bêdzie móg³ otrzymaæ zezwolenie.

Kwestiê u³atwiania dostêpu do broni najlepiej rozpatrzyæ w kontekœcie
krwawych zamachów w szko³ach w Stanach Zjednoczonych. Przyk³ady
z USA uwidoczniaj¹, jakie dramaty s¹ zwi¹zane z ³atwym dostêpem do broni
oraz jakie rodzi to konsekwencje.

Bior¹c pod uwagê, i¿ liberalizacja wymienionych przepisów w Polsce nie
jest konieczna, a nawet nie jest potrzebna, zwracam siê do Pana Ministra
z nastêpuj¹cymi pytaniami:

1. Czy pomys³ zliberalizowania przepisów o dostêpie do broni jest czêœci¹
programu Platformy Obywatelskiej, która bêdzie realizowana? Je¿eli tak, to
jak daleko siêga zak³adana „liberalizacja” wspomnianych przepisów?

2. Jakie œrodki zostan¹ ewentualnie przedsiêwziête, by w Polsce nie do-
chodzi³o do takich dramatów, jakie w ostatnich latach mia³y miejsce w Sta-
nach Zjednoczonych?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2249/09) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Jana Do-
brzyñskiego podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 roku w spra-
wie u³atwienia dostêpu do broni, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ, i¿ w Komendzie G³ównej Policji zakoñczy³y siê
prace nad projektem nowelizacji ustawy o broni i amunicji, które mia³y na celu:

• wdro¿enie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia
21 maja 2008 roku zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli
nabywania i posiadania broni (Dz.U.UE.L.2008.179.5),
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• zmianê przepisów implementuj¹cych dyrektywê Rady z dnia 18 czerwca 1991 roku
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.U.UE.L.1991.256.51 z póŸn.
zm.) – wykorzystuj¹c przy tym doœwiadczenia krajowe zwi¹zane z funkcjonowa-
niem prawa w przedmiotowej materii,

• wprowadzenie innych zmian w ustawach, bezpoœrednio zwi¹zanych z dostosowa-
niem prawa krajowego do prawa Unii Europejskiej.

Przygotowany w Komendzie G³ównej Policji projekt nowelizacji ustawy o broni
i amunicji, przewiduje dokonanie zmiany m.in. przepisów dotycz¹cych broni czarno-
prochowej, broni gazowej, alarmowej i broni bia³ej. Nie przewiduje on jednak zliberali-
zowania przepisów w zakresie poruszonym w przedmiotowym oœwiadczeniu. Projekt
ten znajduje siê obecnie na etapie uzgodnieñ wewn¹trzresortowych.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ w Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Pañ-
stwo” Sejmu RP do spraw zwi¹zanych z ograniczeniem biurokracji, rozpatrywany jest
projekt ustawy o broni i amunicji (sygn. FRSwP/B-182.2), który przygotowa³a Funda-
cja Rozwoju Strzelnictwa w Polsce. Ww. projekt ustawy o broni i amunicji jest projek-
tem obywatelskim, wobec którego Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
wyrazi³o negatywne stanowisko.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Sytuacja polskich przedsiêbiorstw przemys³u drzewnego jest bardzo nie-
pokoj¹ca. Polska Izba Gospodarcza Przemys³u Drzewnego bije na alarm, po-
niewa¿ podjête przez ministrów œrodowiska i gospodarki decyzje pozwoli³y
dyrektorowi generalnemu Lasów Pañstwowych po raz kolejny narzuciæ izbie
gorsze, ni¿ obowi¹zywa³y do tej pory, rozwi¹zania w handlu polskim drew-
nem na 2010 r. Oparte s¹ one bowiem na otwartym systemie aukcyjnym,
stanowi¹cym zaprzeczenie jakiejkolwiek stabilnoœci i szans rozwoju prze-
mys³u drzewnego. Niestety, jak twierdz¹ przedsiêbiorcy, zignorowano wszel-
kie wysy³ane przez nich sygna³y o z³ej sytuacji przemys³u, a propozycji
rozwi¹zañ nie wziêto pod uwagê. Zamiast poprawiæ sytuacjê zaopatrzenio-
w¹, pogorszono j¹.

Wprowadzone zmiany otwieraj¹ drogê do spekulacyjnych zakupów drewna
i niszczenia polskich przedsiêbiorstw przez pozbawienie ich dostêpu do
surowca. Zgodnie z obecnym porz¹dkiem prawnym, dyrektor generalny La-
sów Pañstwowych nie ma ¿adnych uprawnieñ do dysponowania drewnem,
które jest mieniem Skarbu Pañstwa. Sytuacja wielu polskich przedsiêbiorstw
przerabiaj¹cych drewno staje siê krytyczna. Zaczyna siê realizowaæ scena-
riusz, przed którym przedsiêbiorcy ostrzegali. Narzucony system sprzeda¿y
otwiera spekulantom i wielkim koncernom szeroki dostêp do zasobów pol-
skiego drewna, do dobra narodowego o strategicznym znaczeniu. Wielkie
koncerny nie zawahaj¹ siê wykorzystaæ swojej przewagi finansowej do prze-
jêcia tych zasobów, by zrujnowaæ polskie przedsiêbiorstwa. Polscy przedsiê-
biorcy maj¹ uzasadnione podejrzenia, ¿e jest to planowe dzia³anie
nieuczciwej konkurencji, rozmyœlnie oferuj¹cej nadmiernie zawy¿one ceny
w celu opanowania polskiego rynku.

Wychodz¹c naprzeciw postulatom polskich przedsiêbiorców, zwracam
siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie natychmiastowych dzia³añ w celu
sprawdzenia procedur sprzeda¿y drewna na pierwsze pó³rocze 2010 r.
i, w miarê mo¿liwoœci, o uniewa¿nienie tych procedur w czêœci opartej na tzw.
systemowych przetargach nieograniczonych lub wskazanie innego skutecz-
nego rozwi¹zania, a tak¿e objêcie tej sprzeda¿y kontrol¹ pañstwa.

Niestety, istniej¹ca sytuacja mo¿e w krótkim czasie doprowadziæ do fali
bankructw przedsiêbiorstw, strat dochodów Skarbu Pañstwa i utraty setek
miejsc pracy. Przedsiêbiorcy pragn¹, aby w imiê dobra polskiej gospodarki,
zasady i regu³y handlu drewnem pochodz¹cym z lasów nale¿¹cych do Skar-
bu Pañstwa, którym w ca³oœci dysponuje monopolista, Pañstwowe Gospodar-
stwo Leœne „Lasy Pañstwowe”, zosta³y doprowadzone do takiej formy, jaka
pozwoli na stabilne zaopatrzenie rodzimych zak³adów i na rozwój przemys³u
drzewnego.

Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 2010.01.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z pismem z dnia 22 grudnia 2010 roku, znak: BPS/DSK-043-2251/09

dotycz¹cym oœwiadczenia z³o¿onego przez senator Janinê Fetliñsk¹ w sprawie roz-
wi¹zañ handlu polskim drewnem na rok 2010, wyjaœniam co nastêpuje.

Zasady zachowania, ochrony i powiêkszania zasobów leœnych oraz zasady gospo-
darki leœnej w powi¹zaniu z innymi elementami œrodowiska i z gospodark¹ narodow¹
okreœla ustawa z dnia 28 wrzeœnia 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435
z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 4 tej ustawy lasami stanowi¹cymi w³asnoœæ Skarbu Pañ-
stwa zarz¹dza Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe, zwane „Lasami Pañ-
stwowymi”, nad którym nadzór sprawuje minister w³aœciwy do spraw œrodowiska.

Stosownie do postanowieñ § 4 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegó³owych zasad gospodarki finansowej w Pañ-
stwowym Gospodarstwie Leœnym Lasy Pañstwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) w Lasach
Pañstwowych, w ramach sprawowanego zarz¹du, prowadzona jest podstawowa dzia-
³alnoœæ gospodarcza obejmuj¹ca urz¹dzanie, ochronê i zagospodarowanie lasu, utrzy-
manie i powiêkszenie zasobów i upraw leœnych, pozyskiwanie – z wyj¹tkiem skupu –
drewna, a tak¿e jego sprzeda¿ w stanie nieprzerobionym. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie
z § 3 tego rozporz¹dzenia dzia³alnoœæ Lasów Pañstwowych i ich jednostek organizacyj-
nych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego.

Z powy¿szego jednoznacznie wynika, ¿e okreœlanie trybu sprzeda¿y drewna nale¿y
do kompetencji Lasów Pañstwowych.

Oznacza to, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, Minister Skarbu Pañ-
stwa nie posiada kompetencji w zakresie regulacji obrotu drewnem.

MINISTER
Aleksander Grad

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 25.01.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2250/09

w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez senator Janinê Fetliñsk¹ na 46. posiedzeniu
Senatu w dniu 17 grudnia 2009 roku, przedstawiam niniejsz¹ informacjê.
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Szczegó³owe zasady dzia³ania Lasów Pañstwowych okreœla Statut Pañstwowego
Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 50
Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 18 maja 1994
roku w sprawie nadania statutu Pañstwowemu Gospodarstwu Leœnemu Lasy Pañ-
stwowe. Na podstawie paragrafu 6 Statutu PGL LP Dyrektor Generalny Lasów Pañ-
stwowych, w wykonaniu zadañ okreœlonych przez ustawê oraz przez przepisy
wykonawcze do ustaw a tak¿e innych przepisów prawnych, wydaje zarz¹dzenia i decyzje
obowi¹zuj¹ce w Lasach Pañstwowych. W myœl paragrafu 8.1 Statutu, to Dyrektor
Generalny Lasów Pañstwowych, a nie Minister Œrodowiska czy Minister Gospo-
darki, ustala szczegó³owe zasady prowadzenia gospodarki leœnej w lasach za-
rz¹dzanych przez LP oraz zasady sprzeda¿y przez PGL LP drewna i innych
produktów i us³ug.

Dodatkowo informujê, ¿e podstawowym dzia³aniem statutowym PGL LP jest ochro-
na lasów w Polsce, pozyskanie drewna jest prowadzone w ramach zrównowa¿onej go-
spodarki leœnej. Dlatego iloœæ surowca drzewnego na rynku jest ograniczona do
mo¿liwoœci biologicznych lasów. Maj¹c to na uwadze oraz zgodnie z zasadami wolnego
rynku i równego dostêpu do surowca drzewnego, PGL LP wprowadzi³o zarz¹dzenie
nr 52A z 31 paŸdziernika 2007 roku w sprawie ustalenia sposobu sprzeda¿y drewna
przez Pañstwowe Gospodarstwo Leœne Lasy Pañstwowe, czyli Wewnêtrzny Kodeks Leœ-
ny Handlowy. W kodeksie zosta³y równie¿ zawarte, zapisy chroni¹ce kontrahentów
i tajemnicê przedsiêbiorstw PGL LP. Mo¿liwoœci spekulacji handlowych istniej¹ w ka¿-
dym systemie sprzeda¿y opartym na zasadach wolnego rynku. Pañstwowe Gospodar-
stwo Leœne Lasy Pañstwowe dok³ada wszelkich starañ, aby takie wypadki nie mia³y
miejsca.

Dokonana przez Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów analiza zasad sprze-
da¿y drewna, obowi¹zuj¹cych w 2009 roku. z punktu widzenia ochrony konkurencji,
nie daje podstaw do formu³owania negatywnych ocen. Stosowane przez PGL LP proce-
dury przetargów nieograniczonych na sprzeda¿ drewna oraz zmniejszanie z roku na rok
puli drewna przeznaczonej na sprzeda¿ w drodze przetargów ograniczonych, stanowi
rozwi¹zanie, wydaje siê wrêcz korzystne dla rozwoju konkurencji. Przeprowadzanie
przetargów nieograniczonych umo¿liwia bowiem wejœcie na rynek przemys³u drzewne-
go konkurentom, co jest zjawiskiem jak najbardziej po¿¹danym. Co wiêcej, przeprowa-
dzanie otwartych aukcji wi¹¿e siê ze wzrostem roli ceny, jako g³ównego kryterium
wyboru, przez Lasy Pañstwowe, kontrahentów. Jest to kryterium najw³aœciwsze z punktu
widzenia jasnych zasad funkcjonowania rynku.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e w przesz³oœci funkcjonowa³ ju¿ system, w którym sprzeda¿
drewna odbywa³a siê niemal wy³¹cznie w drodze przetargów ograniczonych. Przed 2009
rokiem w przetargach takich mogli braæ udzia³ jedynie dotychczasowi kontrahenci LP, po-
siadaj¹cy tzw. historiê zakupów. Taka praktyka niew¹tpliwie zabezpiecza³a interesy
przedsiêbiorców od lat prowadz¹cych dzia³alnoœæ na rynku przemys³u drzewnego. Pro-
wadzi³a jednak do dyskryminacji tych przedsiêbiorców, którzy chcieli dopiero rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ na tym tynku. Nie mieli oni bowiem praktycznie ¿adnej mo¿liwoœci nabycia
wiêkszych iloœci surowca drzewnego. Powodowa³o to, ¿e wejœcie na rynek nowych kon-
kurentów i rozwijanie przez nich dzia³alnoœci by³o niezwyk³e utrudnione. Sytuacja ta
sprzyja³a tak¿e patologicznemu z ekonomicznego punktu widzenia zjawisku, jakim jest
utrzymywanie siê na rynku przede wszystkim przedsiêbiorców najd³u¿ej na nim dzia³a-
j¹cych, a niekoniecznie tych najbardziej efektywnych i innowacyj- nych.

Przedsiêbiorcy przemys³u drzewnego oczekuj¹ od Rz¹du, by ten podj¹³ dzia³ania
ograniczaj¹ce przedsiêbiorcom zagranicznym dostêp do zasobów polskiego drewna. Nie
jest wykluczone, ¿e przemys³ drzewny mo¿e zostaæ uznany za sektor polskiej gospodar-
ki na tyle istotny, i¿ s³usznym oka¿e siê stworzenie specjalnego ustawodawstwa w tym
zakresie. Wspieranie okreœlonych grup przedsiêbiorstw (np. ma³ych i œrednich) lub sek-
torów, jest jednak domen¹ Ministra Gospodarki i ten w³aœnie organ powinien mieæ wio-
d¹c¹ rolê w podejmowaniu tego typu decyzji. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e jakiekolwiek
tego typu dzia³ania musz¹ byæ podejmowane ze œwiadomoœci¹ mo¿liwoœci ewentualne-
go naruszenia prawa Unii Europejskiej. Utrudnianie dzia³alnoœci przedsiêbiorcom po-
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chodz¹cym z krajów UE, mo¿e zostaæ uznane za dzia³anie sprzeczne z rynkiem
wewnêtrznym i zakwestionowane przez Komisjê Europejsk¹.

Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, ¿e w Ministerstwie Œrodowiska odby³o siê
kilka spotkañ, z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, przemys³u drzewnego oraz kierownictwem Lasów Pañstwo-
wych, których celem by³o omówienie instrumentów przeciwdzia³ania trudnej sytuacji
w przemyœle drzewnym. W roku 2009, w wyniku tych spotkañ, powo³ano zespó³ miê-
dzyresortowy, który wypracowa³ wytyczne ustalania systemu sprzeda¿y drewna dla
Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych. Wytyczne te uwzglêdnia³y obowi¹zuj¹cy
porz¹dek prawny oraz uwagi zg³oszone przez przemys³ drzewny.

Obecna sytuacja gospodarcza stanowi wyzwanie zarówno dla przemys³u drzewne-
go, jak i dla Lasów Pañstwowych. Dzisiejszy rynek wymaga od przedsiêbiorców, aby re-
strukturyzowali swoje zak³ady, staraj¹c siê zwiêkszyæ sprzeda¿ oraz rentownoœæ
swoich zak³adów.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
oraz do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Nawi¹zuj¹c do z³o¿onego przeze mnie na 38. posiedzeniu Senatu w dniu
16 lipca 2009 r. oœwiadczenia w sprawie powtarzaj¹cych siê w prasie sfor-
mu³owañ takich jak „polskie obozy koncentracyjne”, „polski obóz zag³ady
w Sobiborze”, „polski esesmañski obóz zag³ady” itp., zwracam siê ponownie
z wnioskiem o podjêcie bardziej zdecydowanych kroków przeciwko pojawia-
j¹cym siê coraz czêœciej w zachodnich mediach sformu³owaniom, z których
wynika, ¿e za eksterminacjê ¯ydów w obozach koncentracyjnych odpowie-
dzialni s¹ Polacy.

Zdaniem by³ego prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej Leona Kieresa
i szefa pionu œledczego IPN Witolda Kuleszy mówienie o „polskich obozach za-
g³ady” zalicza siê do k³amstwa oœwiêcimskiego.

K³amstwo oœwiêcimskie jest powszechnie potêpiane jako twierdzenie nie-
zgodne z prawd¹ historyczn¹ oraz niezgodne z pamiêci¹ i czci¹ dla ofiar Holo-
caustu. W wielu krajach, w tym w Polsce, istniej¹ obostrzenia prawne,
nak³adaj¹ce na organy pañstwowe obowi¹zek œcigania z urzêdu osób sze-
rz¹cych k³amstwo oœwiêcimskie. Dlatego te¿ wzywam rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej, a zw³aszcza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do zwrócenia uwa-
gi rz¹dom krajów, w których takie incydenty maj¹ miejsce, ¿e tego rodzaju
sprzeczne z prawd¹ historyczn¹ stwierdzenia s¹ k³amstwem oœwiêcimskim,
a wiêc przestêpstwem œciganym z urzêdu. Rz¹d RP powinien domagaæ siê,
aby autorzy takich tekstów byli poci¹gani do odpowiedzialnoœci karnej. Pol-
skie placówki dyplomatyczne powinny kierowaæ, zamiast listów protestacyj-
nych do redakcji gazet, doniesienia o pope³nieniu przestêpstwa do
odpowiednich organów s¹dowych.

Niew¹tpliwie domaganie siê bardzo wysokiej kary pieniê¿nej, nawet
1 miliarda euro, oraz wielokrotnego publikowania sprostowañ na pierwszych
stronach gazet za podawanie przez media krzywdz¹cych nas, Polaków,
k³amstw, mo¿e siê okazaæ jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania
rozprzestrzenianiu siê tych g³osz¹cych nieprawdê sformu³owañ. Gdyby gaze-
ty i wydawnictwa musia³y liczyæ siê z przegranymi procesami i p³aceniem
wysokich odszkodowañ, w redakcjach zwracano by wiêksz¹ uwagê na tego
typu zwroty, wysokie kary zmusi³yby zachodnich dziennikarzy do wiêkszej
rozwagi i rzetelnoœci. Procesy takie mia³yby równie¿ du¿e znaczenie dla pro-
pagowania prawdy historycznej.

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 4 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Janiny Fetliñskiej z³o¿one podczas

46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r. (pismo nr BPS/DSK-043-
-2252/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.), pragnê podkreœliæ, ¿e Ministerstwo Spraw Zagra-
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nicznych RP stale monitoruje u¿ycie przez zagraniczne media sformu³owania „polskie
obozy koncentracyjne” i jest w pe³ni œwiadome wp³ywu podobnych zaniedbañ na wize-
runek Polski w œwiecie.

Prowadzona przez MSZ oraz polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne kampania
edukacyjna skierowana do zagranicznych œrodków masowego przekazu, maj¹ca na ce-
lu uœwiadomienie istoty historii nazistowskich obozów koncentracyjnych w okupowa-
nej Polsce oraz przeciwdzia³anie powstawaniu i szerzeniu wœród miêdzynarodowej
opinii publicznej b³êdnych wobec prawdy historycznej sformu³owañ, jest skuteczna.
Dowodem na efektywnoœæ kampanii jest fakt, ¿e media, którym raz zwrócono uwagê na
u¿ycie b³êdnego okreœlenia, sporadycznie ponownie dopuszczaj¹ siê zaniedbania. Po-
nadto zagraniczni dziennikarze i eksperci, których wra¿liwoœæ na problematykê obo-
zów zag³ady wzrasta, s¹ autorami coraz liczniejszych artyku³ów jednoznacznie
przychylnych Polsce i wiernie odwzorowuj¹cych polsk¹ wizjê historii.

Jednoczeœnie pragniemy zaznaczyæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ interwencji pol-
skich placówek zagranicznych w redakcji mediów, które u¿y³y dezinformuj¹cego sfor-
mu³owania, koñczy siê natychmiastowym opublikowaniem sprostowania i korekt¹
tekstu. Dzia³ania Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, maj¹ce na celu uwra¿liwie-
nie zagranicznych mediów na stosowanie prawid³owego nazewnictwa nazistowskich
obozów zag³ady, nie ograniczaj¹ siê do kierowania listów protestacyjnych. Pragniemy
zwróciæ uwagê na podejmowane przez MSZ inicjatywy pozytywne: wizyty studyjne dla
zagranicznych dziennikarzy, w których programie niemal¿e sta³ym elementem jest
zwiedzanie Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, organizowane przez instytuty
polskie za granic¹ festiwale polskich filmów o tematyce ¿ydowskiej, czy te¿ wizyty pol-
skich Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata. Ponadto polskie przedstawicielstwa
dyplomatyczne, uwzglêdniaj¹c uwarunkowania polityczne i historyczne pañstwa
przyjmuj¹cego, staraj¹ siê pozyskaæ do kampanii edukacyjno-informacyjnej miejsco-
we w³adze, œrodowiska opiniotwórcze oraz organizacje polonijne.

W³adze pañstw, których mediom zdarza siê zastosowaæ krzywdz¹cy dla Polski skrót
myœlowy, niezale¿nie od tego, czy ich ustawodawstwo przewiduje kary za negowanie
Holokaustu czy te¿ nie, w pe³ni dostrzegaj¹ niestosownoœæ u¿ycia sformu³owania „pol-
skie obozy koncentracyjne”. Przyk³adem doskona³ej wspó³pracy w³adz polskich i miej-
scowych w tym obszarze jest wsparcie, jakie Pani Cornelia Pieper, wiceminister
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, udzieli³a Amba-
sadzie RP w Niemczech, wystosowuj¹c do redakcji niemieckiej telewizji ZDF list prote-
stacyjny, w którym uzna³a u¿ycie przez dziennikarza sformu³owania „polski obóz
koncentracyjny” za niedopuszczalne oraz domaga³a siê sprostowania ewidentnego b³ê-
du i unikania podobnych zaniedbañ w przysz³oœci.

Jednoczeœnie pragniemy podkreœliæ, ¿e do realizacji powierzonych mu zadañ oraz
osi¹gniêcia okreœlonych celów politycznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz
z podleg³ymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi powinno wykorzystywaæ przede
wszystkim instrumenty dyplomatyczne, takie jak: przedstawienie i wyjaœnianie pol-
skiego stanowiska, negocjacje oraz perswazja. Wspomniane œrodki nie tylko spotykaj¹
siê z powszechn¹ akceptacj¹ spo³ecznoœci miêdzynarodowej, ale przede wszystkim
przynosz¹ wymierne korzyœci polityczne.

Z wyrazami szacunku

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

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca

Nawi¹zuj¹c do odpowiedzi Pana Ministra na oœwiadczenie z³o¿one prze-
ze mnie i pana senatora Gogacza na posiedzeniu Senatu w dniu 7 paŸdzierni-
ka 2009 r. w sprawie œwiadczeñ pielêgniarskich w podstawowej opiece
zdrowotnej i œwiadczeñ opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej
przyznajê, ¿e Pan Minister w sposób obszerny przywo³a³ obowi¹zuj¹ce akty
prawne dotycz¹ce poruszanej przez nas sprawy, jednak nie odniós³ siê Pan
Minister do poruszonych zagadnieñ i nie wskaza³ sposobu kontynuacji opieki
nad zadeklarowanymi pacjentami w ich miejscu zamieszkania, co by³o
przedmiotem wyst¹pienia.

Œrodowiska pielêgniarskie zwracaj¹ uwagê na niezrozumienie przez Mi-
nisterstwo Zdrowia problemu w œwietle przyjêtych rozwi¹zañ prawnych. Pan
minister wskazuje co prawda na hipotetyczn¹ mo¿liwoœæ realizacji zadañ
przez pielêgniarkê POZ, jednak po analizie ca³okszta³tu zadañ pielêgniarki
POZ w odniesieniu do liczby zadeklarowanych do niej œwiadczeniobiorców
(do 2 tysiêcy 750 osób) ¿aden zapis nowego rozporz¹dzenia nie daje praktycz-
nej mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug zgodnie z zakresem kompetencji pielêg-
niarki POZ. W³aœnie ta kwestia by³a i nadal pozostaje przedmiotem niepokoju
zarówno pacjentów, jak i pielêgniarek.

W œwietle tego nie mo¿na zgodziæ siê z udzielon¹ odpowiedzi¹, ¿e „likwi-
dacja metody zadaniowej przy rozliczaniu realizacji œwiadczeñ pielêgniarki
POZ nie ma prze³o¿enia na dostêpnoœæ do tych œwiadczeñ”. Niestety – ma
i nale¿y ten fakt podkreœliæ. Wed³ug przytaczanego zarz¹dzenia
nr 105/2008/DOS pielêgniarka POZ mog³a mieæ pod swoj¹ opiek¹ populacjê
licz¹c¹ do 2 tysiêcy 750 osób (metoda kapitacyjna) b¹dŸ realizowaæ pielêg-
niarsk¹ opiekê domow¹ nad oœmioma ciê¿ko chorymi (metoda zadaniowa).
Przytoczona odpowiedŸ b³êdnie ³¹czy te dwie metody. Pielêgniarka POZ nie
mog³a realizowaæ obu form opieki jednoczeœnie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e pacjen-
ci, którzy uzyskali do 60 pktów w skali Barthel i s¹ objêci dotychczasow¹
opiek¹ zadaniow¹, wymagaj¹ specjalistycznych procedur oraz czasu na ich
realizacjê. Rozwi¹zania przyjête w nowych rozporz¹dzeniach pomijaj¹ istnie-
nie potrzeb tej grupy œwiadczeniobiorców.

Przedstawione w piœmie Pana Ministra informacje odnoœnie do rozlicza-
nia przyjêtej przez pielêgniarkê w 2009 r. formy zadaniowej nie odnosz¹ siê
do rozliczania pracy pielêgniarki w 2010 r. i nie by³y przedmiotem w¹tpli-
woœci.

Sygnalizowane zaœ regulacje dotycz¹ce zwiêkszenia dostêpnoœci do pie-
lêgniarskiej d³ugoterminowej opieki domowej, mimo rozporz¹dzenia ministra
zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych
z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych, do dnia dzisiejszego
nie doczeka³y siê rozwi¹zañ organizacyjnych (warunków zawierania i reali-
zacji umów) w Narodowym Funduszu Zdrowia. W¹tpliwoœci oraz uzasadnio-
ne obawy œrodowiska pacjentów i pielêgniarek w dalszym ci¹gu pozostaj¹
bez rzeczowego wyjaœnienia.

W odniesieniu do odpowiedzi Pana Ministra, która wzbudzi³a szereg
w¹tpliwoœci, Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych podpisa³a Stanowis-
ko nr 38 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pilnego og³oszenia konkursów
ofert w przedmiocie pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej, którego frag-
ment pozwalam sobie przytoczyæ: „Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿-
nych, dzia³aj¹c w imieniu osób przewlekle chorych, niepe³nosprawnych,
niezdolnych do samodzielnej codziennej egzystencji, w tym mieszkañców
domów pomocy spo³ecznej, wyra¿a stanowczy protest w zwi¹zku z bra-
kiem dzia³añ ministra zdrowia, prezesa NFZ, zmierzaj¹cych do zawarcia
umów na realizacjê œwiadczeñ w zakresie pielêgniarskiej opieki d³ugoter-
minowej. Brak podjêcia natychmiastowych dzia³añ pozbawi od 1 stycznia
2010 r. tysi¹ce pacjentów wy¿ej wymienionej pielêgniarskiej opieki. Ocze-
kujemy zastosowania rozwi¹zañ prawnych, które zagwarantuj¹ ci¹g³oœæ
tej opieki”.
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Uprzejmie proszê Pana Ministra o wziêcie pod uwagê przytoczonego sta-
nowiska Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych i podjêcie dzia³añ, które za-
bezpiecz¹ pielêgniarsk¹ opiekê d³ugoterminow¹ osobom przewlekle chorym
i niepe³nosprawnym.

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.01.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

kazane przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 r. (znak: BPS/DSK-043-2253/09) w spra-
wie œwiadczeñ pielêgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej i œwiadczeñ
opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej, uprzejmie proszê o przyjêcie nastê-
puj¹cych wyjaœnieñ.

Uprzejmie wyjaœniam, ¿e w 2009 roku finansowanie œwiadczeñ pielêgniarki POZ
realizowane by³o wed³ug wskazanej przez œwiadczeniodawcê we wniosku o zawarcie
umowy metody finansowania œwiadczeñ, to jest metody zadaniowej lub kapitacyjnej.
W nastêpstwie wydania przez Prezesa NFZ zarz¹dzenia Nr 36/2009/DSOZ z dnia
30 lipca 2009 r., zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków zawiera-
nia i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa
opieka zdrowotna, metoda zadaniowa finansowania ww. œwiadczeñ zosta³a zlikwido-
wana. Podjêta decyzja dotycz¹ca likwidacji zadaniowej metody finansowania œwiad-
czeñ pielêgniarskich w POZ wynika z przyczyn ekonomicznych le¿¹cych po stronie
Funduszu, spowodowanych ni¿szymi od planowanych na 2009 r. oraz prognozowany-
mi na 2010 r. przychodami NFZ z tytu³u sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, co unie-
mo¿liwi³o w 2009 r. dyrektorom oddzia³ów wojewódzkich Funduszu podejmowanie
nowych zobowi¹zañ finansowych wobec œwiadczeniodawców.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ pielêgniarki POZ w ramach zawartych umów zobowi¹zane by-
³y i s¹ do sprawowania pielêgniarskiej opieki domowej w POZ nad pacjentami, którzy
z³o¿yli deklaracjê wyboru pielêgniarki POZ, zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie zakresu zadañ lekarza, pielêgniarki i po-
³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214, poz. 816).

W celu zapewnienia ci¹g³oœci opieki wobec tej grupy œwiadczeniobiorców od dnia
1 stycznia do dnia 28 lutego 2010 roku œwiadczenia bêd¹ realizowane przez pielêgniar-
sk¹ opiekê domow¹ w POZ finansowan¹ metod¹ zadaniow¹ – na zasadach obowi¹zu-
j¹cych w 2009 roku. Zabezpieczenie tych œwiadczeñ nast¹pi poprzez przed³u¿enie
umów w zakresie pielêgniarki POZ – zadaniowa metoda finansowania oraz umów
o udzielanie œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugotermi-
nowej – pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa.

Natomiast od dnia 1 marca 2010 r. zgodnie z rozporz¹dzeniem zmieniaj¹cym roz-
porz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyj-
nych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 217, poz. 1688),
œwiadczeniobiorcom udzielane bêd¹ œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach
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opieki d³ugoterminowej, na podstawie umów zawartych ze œwiadczeniodawcami po
wczeœniejszym przeprowadzeniu postêpowañ konkursowych. Przepisy rozporz¹dzenia
wskazuj¹, ¿e pielêgniarka bêdzie mog³a jednoczasowo opiekowaæ siê nie wiêcej ni¿
6 œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod ró¿nymi adresami i nie wiêcej ni¿
12 œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod tym samym adresem zamieszkania np.
w domu pomocy spo³ecznej.

Nie wszyscy œwiadczeniobiorcy, którzy dotychczas korzystali z pielêgniarskiej opie-
ki domowej w POZ, bêd¹ kwalifikowani do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugotermino-
w¹ domow¹, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce kryteria. Pielêgniarska opieka domowa
w POZ realizowana przez pielêgniarkê POZ w domu lub w miejscu pobytu œwiadczenio-
biorcy, dotyczy³a wy³¹cznie tych œwiadczeniobiorców, u których stwierdzono ograni-
czenie sprawnoœci psychofizycznej spowodowane procesem chorobowym i których
ocena stanu samoobs³ugi, wed³ug skali opartej na skali Barthel, wynosi³a nie wiêcej
ni¿ 60 punktów. Natomiast do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹
bêd¹ kwalifikowane osoby, u których ocena stanu samoobs³ugi wynosi od 0 do 40
punktów wed³ug skali opartej na skali Barthel. Powy¿sze nie oznacza jednak, i¿ osoby,
które ze wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹ udzielania systematycz-
nych œwiadczeñ pielêgniarskich zostan¹ ich pozbawione. Pielêgniarka POZ realizuje
i od 1 marca 2010 r. nadal bêdzie zobowi¹zana, na podstawie umowy zawartej z Fun-
duszem, realizowaæ kompleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiekê pielêgniar-
sk¹, zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i w warunkach domowych, na rzecz
zadeklarowanych do niej œwiadczeniobiorców.

Zadania pielêgniarki POZ mo¿e wykonywaæ pielêgniarka, która w ramach kszta³ce-
nia podyplomowego uzyska³a wymagan¹ specjalizacjê lub kurs kwalifikacyjny, ewen-
tualnie jest w trakcie kszta³cenia podyplomowego i podpisa³a umowê z Funduszem na
realizacjê œwiadczeñ pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub jest zatrudniona
u œwiadczeniodawcy, który podpisa³ umowê z Funduszem na realizacjê tych œwiadczeñ.

Pielêgniarki, jako œwiadczeniodawcy dzia³aj¹ w ramach indywidualnych albo gru-
powych praktyk pielêgniarskich lub NZOZ-u lub wykonuj¹ zadania u œwiadczeniodaw-
cy (SPZOZ, NZOZ) w rodzaju œwiadczeñ jakimi s¹ œwiadczenia podstawowej opieki
zdrowotnej. Kwalifikacje pielêgniarek, które realizowa³y œwiadczenia pielêgniarki POZ
w ramach zadaniowej metody finansowania s¹ w³aœciwe dla pielêgniarek, które wyra¿¹
chêæ przyst¹pienia do konkursu na realizacjê œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej, co po-
twierdza Fundusz. Dlatego te¿ ta grupa pielêgniarek ma mo¿liwoœæ realizacji œwiad-
czeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach
opieki d³ugoterminowej lub mo¿e udzielaæ œwiadczeñ pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej finansowanych metod¹ kapitacyjn¹ wobec zadeklarowanych œwiadczenio-
biorców.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, i¿ wszyscy œwiadczenio-
biorcy, w tym równie¿ mieszkañcy domów pomocy spo³ecznej, którzy dokonali wyboru
pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wyboru, niezale¿-
nie od przyjêtej w umowie przez œwiadczeniodawcê metody finansowania œwiadczeñ,
bêd¹ objêci kompleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiek¹ pielêgniarsk¹, zgod-
nie z zakresem kompetencji pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast
wobec osób wymagaj¹cych wzmo¿onej opieki bêd¹ realizowane œwiadczenia pielêg-
niarskiej opieki d³ugoterminowej realizowanej w domu œwiadczeniobiorcy.

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej
i innych senatorów

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Zacytujê treœæ zamieszczonego w internecie, na stronie portalu medycz-
nego, artyku³u z 14 grudnia 2009 r.

„£ódŸ – dyrekcja szpitala oskar¿y³a cztery szefowe strajku pielêgniarek
o prowadzenie nielegalnego strajku. Pielêgniarki prowadzi³y strajk przez
11 dni. Dyrekcja wyliczy³a straty szpitala na ponad milion z³otych. Obecnie
sprawa jest w s¹dzie jako proces karny. Prokuratura ¿¹da dla pielêgniarek
kary grzywny od 1,5 do 3 tys. z³otych. W przypadku jednej pielêgniarki pro-
kuratura uwa¿a, ¿e mo¿na sprawê umorzyæ. Dlaczego? Bo ona jako jedna na-
mawia³a pozosta³e trzy pielêgniarki do przerwania protestu, argumentuj¹c to
faktem «nielegalnoœci strajku». Pozosta³e trzy pielêgniarki wed³ug prokuratu-
ry by³y œwiadome, ¿e «wiedzia³y, ¿e referendum strajkowe by³o przeprowa-
dzone niezgodnie z przepisami i ¿e naruszaj¹ ustawê o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych». Pielêgniarki zosta³y zwolnione z pracy dyscyplinarnie.
Odwo³a³y siê do S¹du Pracy, który wyda wyrok po zakoñczeniu wy¿ej opisa-
nego procesu. Dyrekcja zawsze sta³a na stanowisku, ¿e bêdzie siê domagaæ
od prowadz¹cych strajk pielêgniarek odszkodowania w wysokoœci ponad mi-
liona z³otych. Swoje dalsze dzia³anie uzale¿ni³a od wyroku w koñcz¹cym siê
procesie. Sprawê opisuje dodatek ³ódzki «Gazety Wyborczej».”

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹, w imieniu swoim i moich kolegów zwracam siê
do pani minister Ewy Kopacz z proœb¹ o informacje w sprawie prawid³owoœci
postêpowania przez dyrekcjê szpitala w stosunku do pielêgniarek prowa-
dz¹cych tak zwany nielegalny strajk, zaœ do pana ministra Krzysztofa
Kwiatkowskiego, ministra sprawiedliwoœci – o informacjê dotycz¹c¹ stanu to-
cz¹cego siê postêpowania karnego.

Janina Fetliñska
Stanis³aw Zaj¹c
Kazimierz Wiatr
Stanis³aw Karczewski
Waldemar Kraska

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.01.18

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymaniem oœwiadczenia Pani Senator Janiny Fetliñskiej z³o¿onego

wspólnie z innymi senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia
2009 r. w sprawie nielegalnego strajku pielêgniarek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicz-
nym im. Barlickiego w £odzi, proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

S¹d Rejonowy w £odzi uzna³, ¿e strajk zorganizowany przez pielêgniarki we wrzeœ-
niu 2008 r. by³ nielegalny w rozumieniu przepisów ustawy o rozwi¹zywaniu sporów
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zbiorowych. W ocenie s¹du strajk powinien zostaæ og³oszony na podstawie wyników
referendum przeprowadzonego wœród wszystkich pracowników szpitala, a nie tylko tej
grupy zawodowej która bra³a udzia³ w proteœcie.

Zgodnie z art. 173 Konstytucji RP, s¹dy i Trybuna³y s¹ w³adz¹ odrêbn¹ i niezale¿n¹
od innych w³adz. W zwi¹zku z powy¿szym Minister Zdrowia nie jest uprawniony do do-
konywania oceny dzia³añ i decyzji niezale¿nego s¹du, który prowadzi³ postêpowanie
wszczête w zwi¹zku z wniesionym przez dyrektora szpitala uzasadnionym podejrze-
niem o pope³nieniu przestêpstwa.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 26.01.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

nie z innymi Senatorami podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r.,
przes³ane przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 22 grudnia 2009 r., w odniesieniu do za-
pytania o stan postêpowania w sprawie rozpoznawanej przez S¹d Rejonowy dla
£odzi-Œródmieœcia w £odzi uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W dniu 13 marca 2009 r. do wymienionego S¹du wp³ynê³y akta sprawy 2 Ds. 1920/08
Prokuratury Rejonowej £ódŸ-Œródmieœcie wraz z wnioskiem prokuratora o warunkowe
umorzenie postêpowania prowadzonego przeciwko Ma³gorzacie H., Marioli B., Berna-
decie Cz. i Alicji M. oskar¿onych o pope³nienie czynu z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 ze zm.)
i wyznaczenie, co do wszystkich oskar¿onych, rocznego okresu próby.

Na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2009 r. oskar¿one z³o¿y³y oœwiadczenia, i¿ nie
wyra¿aj¹ zgody na warunkowe umorzenie postêpowania, dlatego S¹d na podstawie
art. 341 § 2 k.p.k. skierowa³ sprawê do rozpoznania na rozprawie, której termin wyzna-
czy³ na 18 czerwca 2009 r. i zobowi¹za³ prokuratora do uzupe³nienia wniosku o warun-
kowe umorzenie postêpowania przez dokonanie czynnoœci okreœlonych w art. 333 § 1
i 2 k.p.k.

W toku postêpowania s¹d dopuszcza³ dowody z urzêdu oraz uwzglêdnia³ wnioski
dowodowe stron.

W dniu 14 grudnia 2009 r. zapad³ wyrok, którym wymieniony S¹d Rejonowy po do-
konaniu modyfikacji zarzutu postawionego przez prokuratora, na podstawie art. 66 § 1
k.k. i art. 67 § 1 k.k. postêpowanie karne wobec wszystkich oskar¿onych warunkowo
umorzy³ na okres próby jednego roku co do oskar¿onej Bernadety Cz. i dwóch lat – co
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do pozosta³ych trzech oskar¿onych. Na podstawie art. 67 § 3 k.k. zobowi¹zano oskar-
¿one do czêœciowego naprawienia szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem, poprzez uisz-
czenie na rzecz pokrzywdzonego Szpitala nastêpuj¹cych kwot: wobec oskar¿onych
Ma³gorzaty H. i Alicji M. – po 4.000 z³ w terminie 18 miesiêcy od daty uprawomocnienia
siê wyroku; wobec Marioli B. – 2.500 z³ w terminie 12 miesiêcy od daty uprawomocnie-
nia siê orzeczenia, a wobec Bernadety Cz. – 1.500 z³ w terminie 10 miesiêcy od daty
uprawomocnienia siê przedmiotowego wyroku.

W obszernym, licz¹cym 73 strony, uzasadnieniu S¹d szczegó³owo przedstawi³ mo-
tywy rozstrzygniêcia, w tym ocenê stopnia spo³ecznej szkodliwoœci zachowañ i zawinie-
nia oskar¿onych w aspekcie zastosowania instytucji warunkowego umorzenia
postêpowania karnego.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e wyrok ten nie jest prawomocny.
O ile strony postêpowania zakwestionuj¹ to orzeczenie i wnios¹ apelacje, s¹d II instan-
cji, w ramach kontroli odwo³awczej, dokona oceny prawid³owoœci postêpowania S¹du
Rejonowego i wydanego wyroku.

Z powa¿aniem

Jacek Czaja
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

W dniu 10 grudnia 2009 r. odby³a siê w Lublinie debata publiczna na te-
mat polityki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Owocem tej debaty
jest przyjête stanowisko, którego treœæ pozwalam sobie teraz przytoczyæ.

My – podpisani pod tym stanowiskiem mieszkañcy Lubelszczyzny,
zwi¹zkowcy, lekarze, pielêgniarki, pozostali pracownicy i pacjenci – wyra¿a-
my swój ostry sprzeciw wobec polityki zdrowotnej Narodowego Funduszu
Zdrowia i jej wp³ywu na funkcjonowanie ochrony zdrowia w województwie
lubelskim, a jednoczeœnie solidaryzujemy siê z dyrektorami szpitali w ich
walce o kontrakty adekwatne do potrzeb zdrowotnych mieszkañców naszego
województwa. Zmiana podzia³u œrodków finansowych, polegaj¹ca na
zmniejszeniu nak³adów na szpitale i œwiadczenia specjalistyczne o 10–15%,
stanowi zagro¿enie dla dzia³alnoœci szpitali i zwi¹zanych z nimi poradni spe-
cjalistycznych. Niep³acenie szpitalom przez Lubelski Oddzia³ Wojewódzki Na-
rodowego Funduszu Zdrowia za tak zwane nadwykonania, niezap³acenie za
drugie pó³rocze 2008 r. i pierwsze pó³rocze 2009 r. doprowadzi³y do odwo³y-
wania zaplanowanych zabiegów specjalistycznych oraz przyjêæ w porad-
niach szpitalnych. Zamiast obiecanej jeszcze na pocz¹tku roku koncepcji
otwartych konkursów, fundusz oferuje aneksy do obowi¹zuj¹cych umów.
Aneksy te zak³adaj¹ obni¿enie kontraktów œrednio o 15%, jednoczeœnie zobo-
wi¹zuj¹c szpitale do kontynuowania umów z Narodowym Funduszem Zdro-
wia bez wzglêdu na ich wartoœæ, w nadziei, ¿e mo¿e pieni¹dze siê znajd¹.

Kontrowersje musi budziæ fakt, ¿e obni¿ki dotycz¹ tylko i wy³¹cznie lecz-
nictwa zamkniêtego, to jest szpitali. Przysz³oroczny kontrakt na œwiadczenia
lecznicze w lecznictwie zamkniêtym zmniejszono o 10–15%. To na przyk³ad
dla szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie oznacza 23 miliony z³ mniej, czyli tyle,
ile Lubelszczyzna otrzyma³a w wyniku wprowadzenia korzystniejszego algo-
rytmu. Dla szpitali powiatowych zmniejszenie kontraktu o 15%, to 3–5 milio-
nów z³ mniej dla szpitala. Oznacza to koniecznoœæ zamykania oddzia³ów
szpitalnych i jeszcze d³u¿sze kolejki chorych oczekuj¹cych na leczenie. Na
przyk³ad szpital w Pu³awach, którego dotychczasowy kontrakt by³ ni¿szy ni¿
próg rentownoœci, otrzyma³ propozycjê kontraktu na 2010 r. ni¿szego o 5 mi-
lionów z³ w stosunku do roku ubieg³ego. Podpisanie przez szpital tego kon-
traktu oznacza ograniczenie liczby pacjentów o oko³o szeœæ, siedem tysiêcy
i likwidacjê co najmniej szeœciu spoœród istniej¹cych obecnie oddzia³ów. Nad-
wykonania pu³awskiego szpitala zamykaj¹ siê sum¹ oko³o 16 milionów z³
i stanowi¹ oko³o po³owy zad³u¿enia jednostki. W sumie NFZ nie zap³aci³ szpi-
talom lubelskim ponad 126 milionów z³ za tak zwane nadwykonania.

Je¿eli chodzi o podzia³ œrodków na s³u¿bê zdrowia, to sytuacja na Lubel-
szczyŸnie jest najgorsza w ca³ej Polsce. Dlatego domagamy siê od Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, po pierwsze, zap³aty œwiadczeniodawcom nale¿noœci
z tytu³u œwiadczeñ ponadlimitowych za lata 2008–2009, po drugie, umo¿li-
wienia szpitalom Lubelszczyzny podpisania umów w wysokoœci umo¿liwia-
j¹cej zapewnienie mieszkañcom naszego województwa specjalistycznej
opieki zdrowotnej, czyli kontraktu na poziomie dwukrotnej wartoœci œwiad-
czeñ wykonanych w pierwszym pó³roczu 2009 r., i, po trzecie, uruchomienia
dotacji celowej z bud¿etu pañstwa, wyrównuj¹cej niedobór œrodków finanso-
wych na dzia³alnoœæ szpitali.

Pod tym stanowiskiem podpisa³o siê trzydziestu piêciu uczestników de-
baty, w tym wyg³aszaj¹cy to oœwiadczenie.

Proszê pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o to, ¿eby odniós³
siê do tego stanowiska i wyrazi³ swoj¹ opiniê.

Stanis³aw Gogacz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 7 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2256/09,

przy którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Gogacza na
46. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2009 r., dotycz¹ce
w szczególnoœci poziomu finansowania leczenia szpitalnego w województwie lubelskim
w roku 2010 oraz braku zap³aty za tzw. „nadwykonania” za lata 2008–2009, uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

W dniu 16 grudnia 2009 r. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finan-
sów zatwierdzi³ zmianê planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2010 r.,
bêd¹c¹ konsekwencj¹ przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 25 wrzeœnia 2009 r. o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(Dz. U. Nr 178, poz. 1374), skutkuj¹cej w szczególnoœci zmian¹ algorytmu podzia³u
œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie Fun-
duszu.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (tekst jed-
nolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), planowane œrodki na pokrycie
kosztów finansowania przez oddzia³y wojewódzkie Funduszu œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej dla ubezpieczonych, z wy³¹czeniem œrodków odpowiadaj¹cych przychodom wy-
mienionym w art. 125, dzieli siê pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie Funduszu uwzglêd-
niaj¹c:

1) liczbê ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
2) wydzielone, wed³ug wieku i p³ci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy

œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym œwiadczenia wysokospecjalistyczne;
3) ryzyko zdrowotne odpowiadaj¹ce danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej

grupy œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w porównaniu z grup¹ odniesienia.
Jednoczeœnie, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 wrzeœnia 2009 r. o zmianie ustawy

o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych wysokoœæ
kosztów finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez dany oddzia³ wojewódzki
NFZ w planie finansowym NFZ na 2010 rok, o którym mowa w art. 121 ust. 3 i 5 oraz
art. 123 ust. 3 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych, nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wysokoœæ kosztów finansowania œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej przez ten oddzia³ wojewódzki NFZ w planie finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok, obowi¹zuj¹cym w dniu 30 czerwca
2009 r.

Zgodnie z delegacj¹ zawart¹ w art. 119 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych Minister Zdrowia
w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasiêgniêciu opinii Prezesa Funduszu, wy-
da³ rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegó³o-
wego trybu i kryteriów podzia³u œrodków pomiêdzy centralê i oddzia³y wojewódzkie
Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495), uwzglêdniaj¹c znowelizowa-
ne przepisy art. 118 (nowy algorytm podzia³u œrodków).

Ustalony na 2010 r. zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem wskaŸnik udzia³u œrodków
na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej Lubelskiego OW NFZ do kosztów œwiadczeñ
opieki zdrowotnej wszystkich oddzia³ów wyniós³ 4,46% i jest wiêkszy o 0,03% od wskaŸ-
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nika obowi¹zuj¹cego przed zmian¹ (wg poprzedniego algorytmu, wynosz¹cego
4,43%).

Prze³o¿y³o siê to na zwiêkszenie œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej dla
Lubelskiego OW NFZ o 15 432 tys. z³, co daje dynamikê na poziomie 100,53%.

Ponadto, uprzejmie informujê, ¿e w dniu 18 grudnia 2009 r. Prezes Funduszu do-
kona³ kolejnych zmian planu finansowego Funduszu na rok 2010:

• w trybie art. 124 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) – uruchomienie rezerwy na koszty œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych;

• w trybie art. 124 ust. 6 i 9 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych – uruchomienie rezerwy ogólnej uwzglêdnionej
w planie finansowym Funduszu na rok 2010;

• w trybie art. 124 ust. 4 i 9 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych – zmiana planu finansowego w zakresie œrodków na
koszty realizacji zadañ zespo³ów ratownictwa medycznego.

W wyniku ww. zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok
2010 œrodki na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w Lubelskim OW NFZ zosta³y usta-
lone na poziomie 2 957 928 tys. z³, tj. 101,85% wartoœci planu finansowego na 2009 r.
obowi¹zuj¹cego w dniu 30 czerwca 2009 r. (bêd¹cym punktem odniesienia do okreœle-
nia wartoœci œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finansowym na
rok 2010, art. 2 ustawy z dnia 25 wrzeœnia 2009 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych), w tym na leczenie szpital-
ne – 1 426 857 tys. z³, tj. 119,35% wartoœci planu pierwotnego na 2010 r., wynosz¹cego
1 195 508 tys. z³ oraz 101,27% wartoœci planu finansowego na 2009 r. obowi¹zuj¹cego
w dniu 30 czerwca 2009 r., wynosz¹cego 1 408 919 tys. z³.

Odnosz¹c siê do kwestii „nadwykonañ” uprzejmie informujê, ¿e œrodki finansowe
jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia i jakie kieruje na finansowanie œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej s¹ ograniczone, bowiem pochodz¹ one w szczególnoœci ze sk³a-
dek na ubezpieczenie zdrowotne, a ich wartoœæ w danym roku jest okreœlona w planie
finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia
w porozumieniu z Ministrem Finansów, sporz¹dzonym zgodnie z uregulowaniami
art. 120 i 121 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych.

Jednoczenie uprzejmie wyjaœniam, i¿ zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych podstaw¹ udzielania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych jest umowa
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej zawarta pomiêdzy œwiadczeniodawc¹, a dy-
rektorem oddzia³u wojewódzkiego Funduszu, okreœlaj¹ca miêdzy innymi: rodzaj i za-
kres udzielanych œwiadczeñ opieki zdrowotnej, kwotê zobowi¹zania Funduszu wobec
œwiadczeniodawcy oraz zasady rozliczeñ pomiêdzy Funduszem a œwiadczeniodawc¹
(art. 136 przedmiotowej ustawy), przy czym zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy wysokoœæ
³¹cznych zobowi¹zañ Funduszu wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami
umów nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci kosztów przewidzianych na ten cel w planie fi-
nansowym Funduszu.

Fundusz dokonuj¹c zakupu œwiadczeñ zdrowotnych kieruje siê w szczególnoœci
koniecznoœci¹ zabezpieczenia œwiadczeniobiorcom jak najlepszego dostêpu do œwiad-
czeñ zdrowotnych, zaœ finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej odbywa siê zgodnie
z postanowieniami umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, co oznacza, ¿e
zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym œwiadczenia opieki zdrowotnej, zarówno
udzielone ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia i zdrowia, jak i tzw. planowe, wskazane przez
œwiadczeniodawcê do rozliczeñ, finansowane s¹ do poziomu okreœlonego w planie
rzeczowo-finansowym stanowi¹cym za³¹cznik do umowy. Œwiadczeniodawcy za-
wieraj¹c z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej maj¹ œwiadomoœæ, i¿ zrealizowane œwiadczenia zostan¹ rozliczone do kwo-
ty zobowi¹zania okreœlonej w umowie, a ewentualne sfinansowanie œwiadczeñ ponad-
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umownych mo¿e nast¹piæ dopiero po rozliczeniu zawartych umów, potwierdzeniu sald
rozliczeñ i zbilansowaniu œrodków, których nie wykorzystali œwiadczeniodawcy reali-
zuj¹cy kontrakty w danym okresie rozliczeniowym poni¿ej planu.

Z powa¿aniem

PREZES
NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Niniejszym wyra¿am poparcie dla stanowiska Sejmiku Województwa

Warmiñsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w zakresie koniecznoœci
dokonania pilnych zmian w odniesieniu do aktualnej sytuacji dotycz¹cej
ochrony zdrowia na Warmii i Mazurach. Jak wykazuj¹ cz³onkowie sejmiku,
wzrost liczby œwiadczeñ wykonywanych ponad limity wskazane w umo-
wach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w okresie od stycznia do
wrzeœnia bie¿¹cego roku wyniós³ 77 milionów z³. W tym niezap³acone œwiad-
czenia ratuj¹ce ¿ycie to kwota siêgaj¹ca a¿ 30 milionów z³otych. Sytuacja ta
powoduje ograniczenie dostêpnoœci do œwiadczeñ zdrowotnych i stanowi za-
gro¿enie dla zachowania p³ynnoœci finansowej podmiotów.

Chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê Pani Minister na tragiczn¹ sytuacjê
szpitali psychiatrycznych w województwie warmiñsko-mazurskim. W szpita-
lu psychiatrycznym w Olsztynie ponad po³owa lekarzy z³o¿y³a wypowiedze-
nia, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do ca³kowitego parali¿u placówki.
Szpitale psychiatryczne na Warmii i Mazurach maj¹ najni¿sz¹ w kraju wyce-
nê punktu, która wynosi 8,70 z³, podczas gdy œrednia krajowa wynosi
10,42 z³. Niniejsza dysproporcja nie jest uzasadniona.

W zwi¹zku z wy¿ej wskazanymi okolicznoœciami kierujê do Pani Minister
nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy istnieje mo¿liwoœæ przesuniêcia œrodków ujêtych w planie finanso-
wania warmiñsko-mazurskiego oddzia³u NFZ przeznaczonych na œwiadcze-
nia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na op³acenie œwiadczeñ
wykonanych ponad limity w lecznictwie szpitalnym?

2. Jakie czynnoœci zamierza podj¹æ resort ochrony zdrowia w celu popra-
wy sytuacji szpitali psychiatrycznych w województwie warmiñsko-mazurskim?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

Stanowisko

Warszawa, 2010.01.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Senatorze,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Ryszarda Góreckiego, Senatora RP, z³o¿onego

na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 roku, w sprawie aktualnej sytuacji
w ochronie zdrowia w woj. warmiñsko-mazurskim, przekazanego przy piœmie Mar-
sza³ka Senatu z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2257/09, uprzejmie
proszê o przed³u¿enie terminu odpowiedzi na ww. oœwiadczenie do dnia 3 lutego 2010 roku.

Przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi podyktowane jest koniecznoœci¹ uzys-
kania z Narodowego Funduszu Zdrowia niezbêdnych informacji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Ryszarda Góreckiego, Senatora RP, z³o¿one na

46. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 roku, w sprawie aktualnej sytuacji
w ochronie zdrowia w woj. warmiñsko-mazurskim, przekazane przy piœmie Marsza³ka
Senatu z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2257/09, uprzejmie proszê
o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

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
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompetencji Narodowego
Funduszu Zdrowia. Ww. zadania w imieniu Funduszu realizuj¹ dyrektorzy oddzia³ów
wojewódzkich Funduszu (art. 107 ust. 5 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej), gdy¿ w³aœnie oni posiadaj¹ najpe³niejsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ zapotrzebowania na
liczbê i rodzaj œwiadczeñ zdrowotnych w danym regionie, przy jednoczesnej odpowie-
dzialnoœci za efektywne i bezpieczne gospodarowanie œrodkami finansowymi kierowa-
nych przez siebie oddzia³ów.

W zwi¹zku z powy¿szym w ramach nadzoru sprawowanego nad Narodowym Fun-
duszem Zdrowia Minister Zdrowia zwróci³ siê do Warmiñsko-Mazurskiego OW NFZ
o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Odnosz¹c siê do sytuacji w zakresie finansowania lecznictwa psychiatrycznego i le-
czenia uzale¿nieñ, wed³ug informacji dyrektora Oddzia³u, rozmowy na temat finanso-
wania œwiadczeñ w ww. rodzaju, by³y prowadzone od marca 2009 r. Oddzia³ przyj¹³
ostatecznie rozwi¹zanie podwy¿szenia ceny osobodnia w lecznictwie stacjonarnym (od-
dzia³y szpitalne) w drodze podniesienia ceny punktu z 8,70 z³ do 9,60 z³. Dyrektor Od-
dzia³u poinformowa³ ponadto, ¿e wszyscy œwiadczeniodawcy podpisali protoko³y
renegocjacji na 2010 rok.

Jednoczeœnie pragnê zwróciæ uwagê, i¿ zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej odbywa siê w drodze konkursu
ofert albo rokowañ (art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych). Zgodnie z art. 148 przed-
miotowej ustawy, porównanie ofert w toku postêpowania konkursowego obejmuje
miêdzy innymi: jakoœæ udzielanych œwiadczeñ, kwalifikacje personelu, wyposa¿enie,
liczbê oferowanych œwiadczeñ oraz ich cenê, która zgodnie z art. 142 ust. 6 ww. ustawy
mo¿e byæ przedmiotem negocjacji. Przy rozpatrywaniu wysokoœci ceny jednostki rozli-
czeniowej, istotne s¹ równie¿ mo¿liwoœci finansowe Funduszu, a efektywne i bezpiecz-
ne gospodarowanie œrodkami finansowymi oddzia³ów, zgodnie z treœci¹ art. 107 ust. 5
pkt 1 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, nale¿y do zadañ dyrektorów od-
dzia³ów wojewódzkich.

W zwi¹zku z powy¿szym mog¹ wyst¹piæ ró¿nice w cenie w kontraktach zawiera-
nych ze œwiadczeniodawcami.

Odnosz¹c siê do sprawy nadwykonañ, uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z przepisami
art. 132 ust. 1 oraz art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, podstaw¹ udzielania œwiadczeñ
opieki zdrowotnej jest umowa, która okreœla m.in. rodzaj i zakres udzielanych œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej, zasady rozliczeñ pomiêdzy Narodowym Funduszem Zdrowia
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a œwiadczeniodawcami oraz kwotê zobowi¹zania Narodowego Funduszu Zdrowia wo-
bec œwiadczeniodawcy. W zwi¹zku z tym, co do zasady, œwiadczenia s¹ finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia do wysokoœci limitów okreœlonych umow¹. Nato-
miast mo¿liwoœæ sfinansowania dodatkowych œwiadczeñ zrealizowanych ponad limit
okreœlony umow¹ mo¿e byæ rozwa¿ane w konkretnej sytuacji, wynikaj¹cej m.in. z dys-
ponowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowymi œrodkami finansowymi.

Powy¿sze wynika równie¿ z konstrukcji przepisów art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych dotycz¹cych gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, zgod-
nie z którymi plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia jest zrównowa¿ony
w zakresie przychodów i kosztów. Jednoczeœnie, zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych, ³¹czna suma zobowi¹zañ Narodowego Funduszu Zdrowia wynikaj¹cych
z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci kosztów
przewidzianych na ten cel w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odnosz¹c siê do kwestii udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez œwiadcze-
niodawców nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e umowa pomiêdzy Narodowym Funduszem Zdro-
wia a œwiadczeniodawc¹ zawarta na okres oznaczony (np. na rok) nak³ada na
œwiadczeniodawcê obowi¹zek udzielania œwiadczeñ przez ca³y ten okres. Kolejnoœæ
udzielania tych œwiadczeñ zale¿y od ich rodzaju. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e œwiadczenia
opieki zdrowotnej udzielane w stanach nag³ych b¹dŸ kwalifikuj¹ce siê do grupy œwiad-
czeñ tzw. „nielimitowanych” (m.in. porody, leczenie inwazyjne ostrych zespo³ów wieñ-
cowych, populacyjne badania przesiewowe), powinny byæ udzielane przez œwiadczenio-
dawców niezw³ocznie oraz bezwzglêdnie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Nale¿y jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e du¿a liczba œwiadczeñ udzielanych przez
œwiadczeniodawców nie powinna byæ zaliczana do ww. œwiadczeñ w stanach nag³ych
lub „nielimitowanych”. W takich przypadkach, stosownie do przepisów art. 20–23
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych, œwiadczeniodawca zobowi¹zany jest do prowadzenia list ocze-
kuj¹cych na planowe œwiadczenia. W zwi¹zku z powy¿szym, kieruj¹cy placówk¹ lub
inne osoby odpowiedzialne za organizacjê pracy zak³adu opieki zdrowotnej powinny
uwzglêdniæ w ramach ustalonego planu umowy zarówno realizacjê œwiadczeñ plano-
wych, jak i nag³ych – w odpowiednich czêœciach. Kwestia ta powinna byæ rozwa¿ana
w odniesieniu do konkretnego zak³adu opieki zdrowotnej i ma bezpoœredni zwi¹zek
z jakoœci¹ zarz¹dzania tym zak³adem.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e planowanie œrodków na poszczególne za-
kresy œwiadczeñ w ramach planu finansowego oddzia³u wojewódzkiego nale¿y do kom-
petencji dyrektora tego oddzia³u. Równie¿ w zakresie kompetencji dyrektora oddzia³u
wojewódzkiego Funduszu le¿y, zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, mo¿liwoœæ dokonywania przesu-
niêæ w ramach kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finansowym tego oddzia³u.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

62 46. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie sytuacji

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi oraz o udzielenie informacji,
kiedy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego podejmie ostateczn¹ de-
cyzjê w sprawie procedury likwidacji uczelni.

14 grudnia 2009 r. do mojego biura senatorskiego wp³ynê³o pismo od za-
niepokojonych o los szko³y pracowników uczelni. Pracownicy poinformowali
mnie o spotkaniu, które odby³o siê z ich udzia³em w MNiSW. S¹ zaniepokojeni
przeci¹gaj¹c¹ siê procedur¹ likwidacyjn¹, której zakoñczenie mo¿e nast¹piæ
dopiero w nowym roku akademickim. Sytuacja ta budzi obawy wœród pracowni-
ków, narusza reputacjê uczelni, a tak¿e negatywnie wp³ywa na jej stabilnoœæ
oraz normalne funkcjonowanie.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ AHE to nie tylko uczelnia, ale tak¿e inwestor, firma
i pracodawca o du¿ym znaczeniu dla rozwoju regionu ³ódzkiego. Pracê w aka-
demii straci³o ju¿ tysi¹c piêæset osób, a kolejnych piêæset zostanie zwolnio-
nych do koñca marca 2010 r. Dalsza degradacja AHE mo¿e spowodowaæ
utratê pracy przez tysi¹ce osób. Œrodki do ¿ycia strac¹ nie tylko pracownicy,
ale tak¿e ich rodziny.

Jako senator zwi¹zany z regionem ³ódzkim czujê siê odpowiedzialny za
los pracowników AHE i sytuacjê, w jakiej siê znaleŸli. Z przebiegu zdarzeñ,
które obserwujê, wynika, i¿ uczelnia dostosowa³a siê do wszystkich zaleceñ
pani minister. Dlatego te¿ zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wskazanie wa-
runków, jakie jeszcze musi spe³niæ akademia, aby procedura likwidacyjna
zosta³a niezw³ocznie uchylona. Jestem przekonany, i¿ warunki postawione
przez pani¹ minister zostan¹ w pe³ni zrealizowane.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatorskie Pana Macieja Grubskiego Senatora

Rzeczypospolitej Polskiej przekazane pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. nr BPS/DSK-
-043-2258/09, pragnê podziêkowaæ za zainteresowanie kwestiami dotycz¹cymi szkol-
nictwa wy¿szego. Odnosz¹c siê do kwestii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w £odzi, uprzejmie informujê o aktualnym stanie postêpowania w sprawie cofniêcia
pozwolenia na utworzenie Uczelni i nakazu jej likwidacji.

Nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu ww. Uczelni zosta³y potwierdzone w wyniku
przeprowadzonej kontroli. Termin na realizacjê zaleceñ pokontrolnych, w tym zaprze-
stanie kszta³cenia w punktach informacyjno-rekrutacyjnych oraz prowadzenia stu-
diów drugiego stopnia w zamiejscowych oœrodkach dydaktycznych, zosta³ wyznaczony
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na 20 listopada 2009 r. Informujê, i¿ Minister umo¿liwi³ Uczelni dostosowanie jej dzia-
³alnoœci do przepisów prawa. Dnia 1 grudnia 2009 r. zosta³y zaakceptowane na pod-
stawie przedstawionej dokumentacji, nowo utworzone zamiejscowe oœrodki dydak-
tyczne w liczbie 41. Jednak¿e przewidziana jest jeszcze kontrola Uczelni w zakresie re-
alizacji zaleceñ pokontrolnych, w tym weryfikacji dokumentacji dotycz¹cej zamiejsco-
wych oœrodków dydaktycznych ze stanem faktycznym. Rektor poinformowa³ równie¿
o g³êbokiej restrukturyzacji Uczelni. Natomiast z informacji posiadanych przez Mini-
sterstwo wynikaj¹ powa¿ne obawy, i¿ Uczelnia dokonuj¹c szybkich zmian organizacyj-
nych nie wziê³a pod uwagê jakoœci kszta³cenia oraz nieuczciwie potraktowa³a
studentów. Mimo zapewnieñ Rektora, wynikaj¹cych z nadsy³anych pism oraz spotkañ
z przedstawicielami Ministerstwa, o „g³êbokiej restrukturyzacji, maj¹cej na celu pe³ne
dostosowanie funkcjonowania Uczelni do wymogów stawianych przez Ministerstwo”,
nap³ywaj¹ sygna³y przecz¹ce przedstawianej reformie organizacyjnej. Podkreœlam, i¿
g³ównym celem zmian organizacyjnych w Uczelni powinno byæ, oprócz dostosowania
dzia³añ Uczelni do przepisów prawa, tak¿e zachowanie, a z racji statusu akademii, jaki
Uczelnia posiada, równie¿ podniesienie jakoœci kszta³cenia.

Nale¿y wskazaæ, i¿ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi, ma prawo,
jak ka¿da uczelnia, prowadziæ studia z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na
odleg³oœæ. W zwi¹zku z powy¿szym Uczelnia poinformowa³a o prowadzeniu kszta³cenia
w tej formie przy u¿yciu „platformy e-learningowej” oraz o utworzeniu punktów dostê-
powych do ww. platformy. Z uwagi na wykorzystywanie przez Uczelniê w tym zakresie
bazy materialnej zamiejscowych oœrodków dydaktycznych, podkreœlam, i¿ punkty te
nie mog¹ spe³niaæ roli zamiejscowych oœrodków dydaktycznych, co oznacza, i¿ nie mo-
g¹ siê w nich odbywaæ zajêcia dydaktyczne na kierunkach, które wykorzystuj¹ ww. for-
mê nauczania. Informujê równie¿ o ustawowym wymogu nieprowadzenia w zamiejs-
cowych oœrodkach dydaktycznych studiów drugiego stopnia.

W zwi¹zku z powy¿szym szczególne zaniepokojenie wzbudzi³a sytuacja studentów
Uczelni pochodz¹cych z Opola, którzy s¹ dowo¿eni do siedziby Uczelni w £odzi na zajê-
cia, które ich zdaniem nie spe³niaj¹ standardów kszta³cenia. Ponadto bardzo niepoko-
j¹ce s¹ informacje dotycz¹ce studiów prowadzonych z wykorzystaniem technik i metod
kszta³cenia na odleg³oœæ. Jest to forma kszta³cenia, któr¹ Uczelnia mo¿e, a nie musi
wykorzystywaæ, tym bardziej zastanawiaj¹ce s¹ sygna³y wskazuj¹ce na niew³aœciw¹
jakoœæ kszta³cenia w ww. sposób. Studenci przedstawiaj¹, i¿ „fikcj¹ s¹ studia II stopnia
gdzie ¿aden student nie jest zalogowany na tzw. Platformie, gdy¿ nie sposób siê za³ogo-
waæ, ¿aden wyk³adowca nie wyk³ada przez Internet, a wielu z nich nie umie nawet ob-
s³ugiwaæ komputera, zajêæ prawie nie ma...”. Ponadto osoby studiuj¹ce wskazuj¹, i¿
nadal prowadzone s¹ studia drugiego stopnia w zamiejscowych oœrodkach dydaktycz-
nych. Z ostatnich informacji nades³anych przez Uczelniê wynika, i¿ studentom stu-
diów drugiego stopnia jest zapewniony wysoki poziom kszta³cenia z wykorzystaniem
Platformy Zdalnego Nauczania. Uczelnia zapewni³a równie¿ o przestrzeganiu przepi-
sów prawa w zakresie prowadzenia zamiejscowych oœrodków dydaktycznych. Ww. de-
klaracje zostan¹ zweryfikowane.

W zwi¹zku z wy¿ej przedstawion¹ sytuacj¹ nale¿y równie¿ odnieœæ siê do informacji
przekazanej przez Uczelniê, i¿ jej „dzia³alnoœæ mo¿e byæ ³¹czona z aktywnoœci¹ innych
podmiotów” oraz proœb¹, aby „nie uto¿samiaæ tych dzia³añ z funkcjonowaniem samej
Uczelni i realizacj¹ procesu kszta³cenia w ramach studiów”, a tak¿e stwierdzeniem, i¿
„niektórzy studenci wyra¿aj¹ wolê poszukiwania zajêæ dodatkowych, swoistych „kore-
petycji” wspomagaj¹cych proces kszta³cenia na Platformie”, zwracam uwagê, ¿e Uczel-
nia powinna zapewniæ studentom tak¹ jakoœæ kszta³cenia, która nie wymaga³aby
wspomagania przez kursy prowadzone przez inne podmioty. Obecna sytuacja sugeru-
je, i¿ jakoœæ ta jest niewystarczaj¹ca. W poprzednim roku akademickich niezgodna ze
standardami jakoœæ kszta³cenia na dwóch kierunkach studiów zosta³a potwierdzona
negatywn¹ ocen¹ Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Uczelnia podkreœla, i¿ „w³adze
AHE nie maj¹ wp³ywu na suwerenne decyzje studentów o korzystaniu z dodatkowych
form kszta³cenia prowadzonych przez podmioty zewnêtrzne”. Minister informuje nato-
miast o licznych skargach, z których wynika, i¿ ka¿dy student podpisuje przed rozpo-
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czêciem kszta³cenia dwie umowy cywilnoprawne, tj. z uczelni¹ oraz spó³k¹ prowadz¹c¹
kursy w zakresie danego kierunku studiów. Jakkolwiek studenci podpisuj¹c umowy
wyra¿aj¹ zgodê na tê „dodatkow¹ formê kszta³cenia”, to jednak podkreœlaj¹, i¿ dzieje
siê to z inicjatywy Uczelni i trudno jest okreœlaæ ww. sytuacjê jako suwerenn¹ decyzjê.

Nawi¹zuj¹c do kwestii dotycz¹cych zgodnego z prawem traktowania studentów, do
Ministerstwa nap³ywa³y skargi na niewydawanie dokumentów bêd¹cych w³asnoœci¹
studenta i trudnoœci przy woli rozwi¹zania przez studenta umowy cywilnoprawnej za-
wartej z Uczelni¹ (przyjmowanie tylko podania o rezygnacjê wed³ug wzoru przygotowa-
nego przez Uczelniê dla studentów, wymuszaj¹cego wniosek o skreœlenie z listy
studentów, co oznacza pozbawienie ich statusu studenta i przerzucenie odpowiedzial-
noœci finansowej za niewykonanie umowy). Oznacza to uzale¿nianie wydania doku-
mentów od wniesienia op³at za studia. Zwracam te¿ uwagê, i¿ studenci kierunku
„zarz¹dzanie” maj¹ mo¿liwoœæ kontynuowania studiów na dotychczasowych zasadach
do koñca semestru zimowego, gdy¿ decyzja dotycz¹ca kierunku „zarz¹dzanie” nie jest
jeszcze wykonalna. Jednak¿e nie jest to ich obowi¹zkiem. Zgodnie z § 3 rozporz¹dzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 224,
poz. 1634, z póŸn. zm.) w przypadku przeniesienia siê studenta do innej uczelni doku-
menty dotycz¹ce przebiegu studiów przesy³a siê na wniosek uczelni, do której student
siê przeniós³. W uczelni, któr¹ student opuœci³, pozostaje kopia pisma, przy którym
przes³ano dokumenty oraz ich wykaz. Natomiast z docieraj¹cych do Ministerstwa syg-
na³ów wynika, i¿ Uczelnia proponowa³a studentom kszta³cenie na kierunku „zarz¹dza-
nie” nie na dotychczasowych zasadach, ale w postaci skróconego toku studiów, co jest
sprzeczne z rozporz¹dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 12 lipca
2007 r. w sprawie standardów kszta³cenia dla poszczególnych kierunków oraz pozio-
mów kszta³cenia, a tak¿e trybu tworzenia i warunków, jakie musi spe³niaæ uczelnia, by
prowadziæ studia miêdzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166,
z póŸn. zm.), okreœlaj¹cych liczbê semestrów dla danego kierunku studiów i poziomu
kszta³cenia. Uczelnia zapewni³a w odpowiedzi na zarzut, i¿ studenci s¹ traktowani zgod-
nie z prawem i nale¿nym im szacunkiem.

Zwracam uwagê, i¿ w stosunku do Uczelni prowadzone s¹ jeszcze postêpowania
w sprawie cofniêcia uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku „informatyka”
(decyzja z dnia 2 wrzeœnia 2009 r. wraz z rygorem natychmiastowej wykonalnoœci) oraz
„zarz¹dzanie” (decyzja z dnia 13 paŸdziernika 2009 r. ze skutkiem na dzieñ zakoñcze-
nia semestru zimowego roku akademickiego 2009/2010, jednak nie póŸniej ni¿
z dniem 28 lutego 2010 r.). Uczelnia z³o¿y³a wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy do
wydanych decyzji w tym zakresie. Wp³ynê³y równie¿ wnioski oko³o 900 studentów oraz
organizacji spo³ecznej pn. Stowarzyszenie Interesu Spo³ecznego o dopuszczenie do po-
stêpowañ na prawach strony, co ze wzglêdów proceduralnych wyd³u¿y podjêcie ostatecz-
nej decyzji w ww. sprawach. Konsekwencj¹ tego bêdzie równie¿ póŸniejsze podjêcie
decyzji koñcz¹cej postêpowanie w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie Uczelni
i nakazu jej likwidacji.

Podkreœlam, i¿ doceniane s¹ starania Uczelni w kwestii dostosowania dzia³alnoœci
Uczelni do przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, w tym w zakresie standar-
dów kszta³cenia, zw³aszcza ostatnio przedstawione zapewnienia, i¿ powa¿ne uchybie-
nia w jakoœci kszta³cenia w Zamiejscowym Oœrodku Dydaktycznym w Opolu oraz
w zakresie traktowania studentów, s¹ likwidowane. Ze szczególnym zadowoleniem zo-
sta³y przyjête deklaracje Uczelni o odst¹pieniu od roszczeñ finansowych wobec stu-
dentów, zmuszonych sytuacj¹ do przeniesienia siê do innych uczelni. Zaznaczam, i¿
z docieraj¹cych do Ministerstwa informacji du¿a czêœæ rezygnuj¹cych z kszta³cenia
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi studentów, to osoby uczestnicz¹ce
w zajêciach, przed wszczêciem ww. postêpowania, tylko w zamiejscowych oœrodkach
dydaktycznych. Uczelnia oferowa³a studentom kszta³cenie w odleg³ych od £odzi oœrod-
kach bez spe³nienia wymaganych przepisami prawa warunków, tj. bez koniecznoœci
odbywania czêœci zajêæ w siedzibie Uczelni. Osoby te na skutek koniecznoœci przestrze-
gania przez Uczelniê tego wymagania musia³yby doje¿d¿aæ do £odzi, co w przypadku
du¿ych odleg³oœci sta³o siê dla studentów bardzo uci¹¿liwie i kosztowne. Odst¹pienie
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od roszczeñ finansowych œwiadczy zatem o uczciwym traktowaniu studentów. Jed-
nak¿e konieczne jest zweryfikowanie tej deklaracji.

Ta sytuacja wskazuje, i¿ dzia³ania podjête przez Ministra w ramach nadzoru w sto-
sunku do Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi skutecznie sk³oni³y Uczel-
niê do rozpoczêcia dostosowywania swojej dzia³alnoœci do przepisów prawa. Jak to
zosta³o wy¿ej wskazane kwestia sprawdzenia zgodnoœci z prawd¹ deklaracji Uczelni
bêdzie w najbli¿szym czasie przedmiotem kontroli sprawdzaj¹cej realizacjê zaleceñ po-
kontrolnych. Sposób wdro¿enia przedstawionych Uczelni zaleceñ oraz decyzji bê-
d¹cych wynikiem ww. postêpowañ w sprawie cofniêcia uprawnienia do prowadzenia
studiów na kierunkach „informatyka” i „zarz¹dzanie”, bêdzie w istotny sposób rzuto-
wa³ na decyzjê w sprawie cofniêcia pozwolenia na utworzenie Uczelni i nakazu jej likwi-
dacji. Istotne jest przestrzeganie przez Uczelniê przepisów prawa cywilnego, ustawy –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym, a tak¿e przepisów wykonawczych do tej¿e ustawy oraz
pomoc studentom w zaistnia³ej sytuacji, wynikaj¹cej z niespe³nienia przez Uczelniê
standardów kszta³cenia.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
prof. Zbigniew Marciniak
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego w Rybniku zwrócili siê zaniepokojeni pra-

cownicy Elektrowni „Rybnik”, prosz¹c o pomoc w wyjaœnieniu bulwersuj¹cej
sprawy.

Électricité de France Polska Sp. z o.o. zarz¹dzaj¹ca kilkoma zak³adami
z bran¿y energetycznej od d³u¿szego czasu planuje reorganizacjê œwiadcze-
nia us³ug finansowo-ksiêgowych, informatycznych, logistycznych, in¿ynier-
skich oraz zarz¹dzania personelem. W wyniku tych zmian ma powstaæ
Centrum Us³ug Wspólnych z siedzib¹ w Krakowie, co wi¹¿e siê z wydziele-
niem wy¿ej wymienionych obszarów z poszczególnych spó³ek i masowymi
zwolnieniami pracowników EdF Polska. Zagro¿enie zwolnieniem z pracy,
skutkuj¹ce wzrostem bezrobocia, jest wielce bulwersuj¹ce w sytuacji, gdy ju¿
teraz na rynku pracy bardzo trudno znaleŸæ pracê. Z tym wiêkszym niedowie-
rzaniem œrodowisko pracowników EdF przyjê³o wiadomoœæ, ¿e Électricité de
France Polska Sp. z o.o. z jednej strony w ramach restrukturyzacji zamierza
zwolniæ z pracy kilkuset pracowników, a z drugiej strony – podpisuje umowê
z Ministerstwem Gospodarki na kwotê 15 438 254,40 z³, dotycz¹c¹ dofinan-
sowania unijnego w ramach dzia³ania 4,5 POIG maj¹cego zapewniæ powsta-
nie zaledwie oko³o stu nowych miejsc pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy ministerstwo gospodarki podziela w¹tpliwoœci, jakie towarzysz¹

pracownikom zatrudnionym w EdF?
Czy wspomaganie firm w tworzeniu nowych miejsc pracy, podczas gdy

w tym samym czasie zwalniaj¹ one pracowników w dzia³ach podlegaj¹cych
restrukturyzacji, jest zgodne z prawem unijnym?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 14.01.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo znak: BPS/DSK-043-2259/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.,

w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Tadeusza Gruszkê podczas
46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r., w sprawie dofinansowania pro-
jektu przedsiêbiorcy Èlectricité de France Polska Sp. z o.o. w ramach dzia³ania 4.5 Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 przedstawiam nastêpuj¹ce
stanowisko.

Projekt „Utworzenie Centrum us³ug wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF” z³o-
¿ony przez EDF Polska Sp. z o.o. zosta³ objêty wsparciem w ramach poddzia³ania 4.5.2
PO IG Wsparcie inwestycji w sektorze us³ug nowoczesnych. W ramach tego poddzia³a-
nia wspierane s¹ inwestycje w sektorze us³ug nowoczesnych, w tym centra us³ug
wspólnych rozumiane jako wewnêtrzna lub zewnêtrzna jednostka przejmuj¹ca
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czêœæ zadañ lub procesów przedsiêbiorstwa z zakresu finansów, ksiêgowoœci, za-
rz¹dzania zasobami ludzkimi, administracji, logistyki, zaplecza bankowego i ubezpie-
czeniowego (back-office), badañ rynkowych, wsparcia technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (IT), charakteryzuj¹ca siê optymalizacj¹ (redukcj¹) kosztów
i popraw¹ jakoœci danej us³ugi danego przedsiêbiorstwa. Istot¹ tego rodzaju inwestycji
jest wiêc umo¿liwienie przedsiêbiorcom wyboru takiego sposobu prowadzenia dzia³al-
noœci, który przyczyni siê do optymalizacji kosztów prowadzenia przedsiêbiorstwa.

Z³o¿ony przez EDF Polska Sp. z o.o. projekt „Utworzenie Centrum us³ug wspólnych
i B+R na potrzeby Grupy EDF”, zosta³ wybrany do dofinansowania zgodnie z procedur¹
w trybie konkursowym jako spe³niaj¹cy kryteria okreœlone dla poddzia³ania i zatwier-
dzony do udzielenia wsparcia przez Ministerstwo Gospodarki oraz Ministra Rozwoju
Regionalnego.

Szczegó³owe warunki i tryb udzielenia pomocy publicznej w ramach poddzia³ania
4.5.2 POIG okreœlone s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o du¿ym znaczeniu dla gospo-
darki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz.U.
Nr 75, poz. 638). Zasady dofinansowania zawarte w tym rozporz¹dzeniu, równie¿ te od-
nosz¹ce siê do dofinansowania miejsc pracy, oparte s¹ na przepisach prawa wspólno-
towego wskazanych przez Komisjê Europejsk¹ w rozporz¹dzeniu Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj¹cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz¹dzenie
w sprawie wy³¹czeñ blokowych). W takcie procesu legislacyjnego nad projektem tego
rozporz¹dzenia zarówno Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, jak i Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wyda³y pozytywn¹ opiniê o jego zgodnoœci z prawem Unii
Europejskiej.

Przedmiotowe rozporz¹dzenie wskazuje, i¿ jednym z warunków koniecznych dla
uzyskania wsparcia w ramach poddzia³ania 4.5.2 POIG, w przypadku projektu doty-
cz¹cego utworzenia centrum us³ug wspólnych jest zagwarantowanie utworzenia w to-
ku realizacji inwestycji co najmniej 100 nowych miejsc pracy. Zgodnie z § 3 pkt 4 tego
rozporz¹dzenia utworzenie nowych miejsc pracy jest rozumiane jako wzrost netto licz-
by pracowników u danego przedsiêbiorcy bezpoœrednio w zwi¹zku z realizacj¹ inwesty-
cji w stosunku do œredniego zatrudnienia w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ
z³o¿enia wniosku o udzielenie pomocy. Liczba miejsc pracy oznacza pracowników za-
trudnionych na pe³nych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrud-
nionymi na niepe³nych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na
pe³ne etaty.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent, tj. EDF Polska Sp. z o.o.
jest zobowi¹zany utrzymaæ zatrudnienie na poziomie œredniego zatrudnienia z 12 mie-
siêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o dofinansowanie powiêkszonego o zadeklaro-
wane etaty w ramach projektu, zarówno w trakcie realizacji projektu jak i przez okres
do 5 lat po jego zakoñczeniu. Zatem zgodnie z tymi zasadami zatrudnienie u Benefi-
cjenta powinno zwiêkszyæ siê o zadeklarowan¹ liczbê miejsc pracy netto, tj. 182 etaty.

Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, i¿ warunki wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia, jak
i wszelkie zobowi¹zania zwi¹zane z nale¿yt¹ realizacj¹ projektu, w tym równie¿ te
zwi¹zane z utrzymaniem okreœlonego poziomu zatrudnienia, dotycz¹ Beneficjenta –
tj. EDF Polska Sp. z o.o., nie zaœ grupy powi¹zanych ze sob¹ przedsiêbiorstw, jako ca-
³oœci. Dlatego te¿ w przypadku, gdy Beneficjent realizuj¹cy projekt dokonywa³by zwol-
nieñ pracowników zarówno zatrudnionych na potrzeby projektu jak równie¿ w ca³ym
przedsiêbiorstwie, skutkowa³oby to proporcjonalnym obni¿eniem dofinansowania pro-
jektu z uwagi na nieosi¹gniêcie zadeklarowanego wzrostu zatrudniania. Natomiast
w przypadku, gdy zwolnienia nie dotycz¹ bezpoœrednio Beneficjenta realizuj¹cego pro-
jekt, a jedynie podmiotów z nim powi¹zanych, brak jest podstaw prawnych do odmowy
lub obni¿enia dofinansowania dla projektu.

Na mocy zawartej umowy o dofinansowanie prawid³owoœæ realizacji projektu pn.:
„Utworzenie Centrum us³ug wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF”, bêdzie na bie-
¿¹co monitorowana przez Ministerstwo Gospodarki poprzez weryfikacjê sprawozdañ
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sk³adanych przez Beneficjenta. Ponadto, EDF Polska Sp. z o.o. zgodnie z postanowie-
niami umowy zobowi¹zany jest poddaæ siê kontroli w zakresie realizowanej umowy
o dofinansowanie prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki lub inne upowa¿nione
instytucje. Sankcj¹ dla Beneficjenta za realizacjê projektu niezgodnie z umow¹ jest
zwrot dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak od zaleg³oœci podatkowych.

Równoczeœnie pragnê dodaæ, ¿e na skutek realizacji projektów zatwierdzonych do
dofinansowania przez Komisjê Konkursow¹ w roku 2009 (dane na dzieñ 07.01.2010 r.)
w ramach poddzia³ania 4.5.2 PO IG w Polsce zostanie utworzonych co najmniej 7156
nowych miejsc pracy.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Rafa³ Baniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w ¯orach zwracaj¹ siê zaniepokojeni mie-

szkañcy ¯or z proœb¹ o pomoc w sprawie przyœpieszenia wydawania przez
wojewodê œl¹skiego decyzji ustalaj¹cych odszkodowania za nieruchomoœci,
które zosta³y zajête pod budowê ¿orskiego odcinka drogi regionalnej Racibórz –
Pszczyna.

Zarz¹dca drogi, prezydent miasta ¯ory, 27 stycznia 2009 r. wyst¹pi³ do
wojewody œl¹skiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacjê inwe-
stycji drogowej. Wojewoda œl¹ski w dniu 23 kwietnia 2009 r. wyda³ decyzjê
nr 1/2009 zezwalaj¹c¹ na realizacjê inwestycji i nada³ tej decyzji rygor na-
tychmiastowej wykonalnoœci. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika,
¿e zosta³y z³o¿one dwa odwo³ania od tej decyzji, które zosta³y wys³ane do mi-
nistra infrastruktury w dniu 2 lipca 2009 r., a rozpatrzono je dopiero 22 paŸ-
dziernika 2009 r.

Z tego powodu, ¿e decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci,
inwestor rozpocz¹³ prace budowlane jeszcze przed rozpatrzeniem tych odwo-
³añ przez ministra infrastruktury. W celu wykonania prac budowlanych zajê-
te zosta³y nieruchomoœci, które z mocy prawa maj¹ przejœæ na w³asnoœæ
jednostki samorz¹du terytorialnego z dniem, w którym wspomniana decyzja
stanie siê ostateczna.

Zgodnie z art. 12 ust. 4a i ust. 4b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, decyzje ustalaj¹ce wysokoœæ odszkodowania za nierucho-
moœci, które z mocy prawa przesta³y byæ w³asnoœci¹ dotychczasowych w³a-
œcicieli, maj¹ byæ wydawane przez organ wydaj¹cy decyzjê o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji drogowej w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym
decyzja o zezwoleniu na jej realizacjê sta³a siê ostateczna.

Pomimo znacznego up³ywu czasu i faktycznego zajêcia nieruchomoœci
przez inwestora decyzje ustalaj¹ce wysokoœæ odszkodowañ wci¹¿ nie s¹ jed-
nak wydawane przez wojewodê œl¹skiego. Powoduje to zdenerwowanie
i zniecierpliwienie poprzednich w³aœcicieli nieruchomoœci, co skutkuje utrat¹
zaufania obywateli do pañstwa polskiego, gdy¿ stanowi¹ce ich w³asnoœæ nie-
ruchomoœci zosta³y przejête na cele publiczne bez uprzedniej wyp³aty odszko-
dowañ.

Z art. 11g ust. 2 ustawy, o której mowa, wynika, ¿e odwo³anie siê strony
od decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej rozpatruje siê
w ci¹gu trzydziestu dni. Z uwagi na tê kwestiê proszê o wyjaœnienie, czy or-
gan odwo³awczy rozpatrzy³ wniesione w niniejszej sprawie odwo³ania
w ustawowym terminie, a je¿eli nie, to proszê o wskazanie przyczyn zw³oki.

Zwracam siê równie¿ z proœb¹, aby Pan Minister obj¹³ nadzór nad to-
cz¹cym siê postêpowaniem administracyjnym. Proszê tak¿e o osobisty nad-
zór Pana Ministra nad realizacj¹ przez wojewodê œl¹skiego ustawowego
obowi¹zku, jakim jest wydawanie bez zbêdnej zw³oki decyzji ustalaj¹cych
wysokoœæ odszkodowania za przejête nieruchomoœci. Umo¿liwi to w praktyce
realizacjê zasady pog³êbienia zaufania obywatela do organów pañstwa oraz
doprowadzi do realizacji konstytucyjnej zasady, jak¹ jest dopuszczalnoœæ
wyw³aszczenia jedynie na cele publiczne i za s³usznym odszkodowaniem.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Tadeusza Gruszkê na 46. po-

siedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r., przekazanym przy piœmie Marsza³ka Se-
natu RP z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2260/09, przedstawiam
poni¿ej wyjaœnienia dotycz¹ce zagadnieñ poruszonych w ww. oœwiadczeniu.

W dniu 22 paŸdziernika 2009 r., po przeprowadzeniu postêpowania odwo³awczego
Minister Infrastruktury wyda³ decyzjê, znak: BP-6wk-772-1034/09 o umorzeniu po-
stêpowania odwo³awczego od decyzji nr 1/2009 Wojewody Œl¹skiego z dnia 23 kwiet-
nia 2009 r., znak: IF/III/5340/2/09 o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej
pn.: „Budowa odcinka Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna” na terenie miejscowoœci
¯ory; Etap II w km 0+000,00 do 0+280,00 oraz km 0+605,00 do 5+350,68 wraz ze
skrzy¿owaniami oraz powi¹zaniami komunikacyjnymi z istniej¹cym uk³adem drogo-
wym oraz postanowienie z dnia 22 paŸdziernika 2009 r., znak: BP-6wk-772-94-1035/09
stwierdzaj¹ce uchybienie terminu do wniesienia odwo³ania.

Powy¿sze rozstrzygniêcia sprawi³y, i¿ decyzja Wojewody Œl¹skiego o zezwoleniu na
realizacjê inwestycji drogowej sta³a siê ostateczna i zgodnie z art. 12 ust. 4b ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z póŸn. zm.),
spe³niony zosta³ warunek umo¿liwiaj¹cy Wojewodzie Œl¹skiemu wydanie decyzji usta-
laj¹cych wysokoœæ odszkodowañ.

Odnosz¹c siê do sprawy d³ugoœci trwania postêpowania odwo³awczego nale¿y
wskazaæ, i¿ w przedmiotowej sprawie, przy piœmie Wojewody Œl¹skiego z dnia 2 lipca
2009 r., znak: IF/III/5340/2/09„RZ”, przesy³aj¹cym odwo³ania od ww. decyzji Woje-
wody Œl¹skiego z dnia 23 kwietnia 2009 r., nie zosta³y przes³ane kompletne akta spra-
wy organu pierwszej instancji. Brakuj¹ce akta sprawy organu pierwszej instancji,
niezbêdne do zakoñczenia postêpowania odwo³awczego, wp³ynê³y do organu odwo³aw-
czego w dniu 17 wrzeœnia 2009 r.

Ponadto w zwi¹zku z brakami formalnymi i materialnymi w z³o¿onych odwo³aniach
Minister Infrastruktury prowadzi³ postêpowanie wyjaœniaj¹ce maj¹ce na celu usuniê-
cie stwierdzonych nieprawid³owoœci.

Dopiero skompletowanie akt sprawy i zakoñczenie postêpowania wyjaœniaj¹cego
pozwoli³o Ministrowi Infrastruktury na wydanie w dniu 22 paŸdziernika 2009 r. posta-
nowienia oraz decyzji koñcz¹cych postêpowanie odwo³awcze.

Do przyczyn powoduj¹cych przed³u¿anie postêpowañ odwo³awczych w sprawach
zezwoleñ na realizacjê inwestycji drogowych nale¿y zaliczyæ m.in., koniecznoœæ prowa-
dzenia postêpowañ wyjaœniaj¹cych, wielokrotnie równie¿ koniecznoœæ skompletowa-
nia akt sprawy organu pierwszej instancji, w szczególnoœci o dowody potwierdzaj¹ce
dorêczenie rozstrzygniêæ organu pierwszej instancji w drodze obwieszczeñ. Na wyd³u-
¿enie czasu zakoñczenia postêpowania odwo³awczego wp³ywa równie¿ szczególnie
skomplikowany charakter sprawy. Decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji dro-
gowej wywo³uje donios³e skutki prawno-rzeczowe dla nieruchomoœci objêtych zakre-
sem inwestycji drogowej, gdy¿ na mocy ww. decyzji dokonuje siê wyw³aszczeñ nierucho-
moœci po³o¿onych w liniach rozgraniczaj¹cych teren inwestycji. Zasadnoœæ odebrania
prawa w³asnoœci wymaga wiêc szczegó³owego uzasadnienia, i¿ planowanej inwestycji
drogowej nie da siê zrealizowaæ przy u¿yciu innych, mniej dotkliwych œrodków.

Na koniecznoœæ dok³adnego wyjaœnienia stanu faktycznego przez organ odwo³aw-
czy, w tym w szczególnoœci w zakresie racjonalnoœci dokonywanych wyw³aszczeñ do
potrzeb inwestycji drogowej wskazuje równie¿ bie¿¹ce orzecznictwo s¹dowo-adminis-
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tracyjne (vide wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa
554/09 oraz wyrok z dnia 20 paŸdziernika 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 727/09).

Pragnê zapewniæ, i¿ w niniejszej sprawie Minister Infrastruktury do³o¿y³ wszelkich
starañ, by wnikliwie i bez zbêdnej zw³oki przeprowadziæ postêpowanie odwo³awcze.

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii zapewnienia nadzoru Ministra Infrastruktury
nad postêpowaniem administracyjnym w sprawie wydawania decyzji ustalaj¹cych wy-
sokoœæ odszkodowania za przejête nieruchomoœci pragnê zauwa¿yæ, i¿ nie jest mo¿liwe
objêcie nadzoru przez Ministra Infrastruktury nad realizacj¹ przez Wojewodê Œl¹skie-
go ustawowego obowi¹zku, jakim jest wydawanie bez zbêdnej zw³oki decyzji ustala-
j¹cych odszkodowanie. W ramach posiadanych kompetencji Minister Infrastruktury
uprawniony jest jedynie do rozpoznawania, w trybie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póŸn. zm.), za¿aleñ na bezczynnoœæ organu wojewódzkiego w konkretnych sprawach
administracyjnych.

Natomiast maj¹c na uwadze treœæ art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r.
o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.), zgodnie
z którym dzia³ administracji publicznej obejmuje, m.in. sprawy administracji publicz-
nej, w tym organizacji urzêdów administracji publicznej oraz procedur administracyj-
nych, organem który móg³by obj¹æ zwierzchni nadzór nad Wojewod¹ Œl¹skim jest
Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka
i innych senatorów

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Proszê o informacjê dotycz¹c¹ budowy elektrowni atomowych; w szcze-

gólnoœci chodzi o harmonogram prac, przewidywane koszty, projekt i proces
decyzyjny, który ma doprowadziæ do skutecznego przeprowadzenia tego
przedsiêwziêcia.

Informacja ta jest istotna w zwi¹zku z bezpieczeñstwem energetycznym
kraju. Czytelnoœæ i skutecznoœæ procesów maj¹cych doprowadziæ do zamie-
rzonych skutków jest konieczna.

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak
Maciej Klima
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ
PE£NOMOCNIKA RZ¥DU
ds. POLSKIEJ ENERGETYKI J¥DROWEJ

Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z 22 grudnia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-2261/09

z 22 grudnia 2009 r. w sprawie oœwiadczenia Pana Senatora Witolda Idczaka i grupy
senatorów podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r., przedsta-
wiam poni¿sze informacje dotycz¹ce budowy elektrowni j¹drowych, w szczególnoœci
harmonogramu prac, przewidywanych kosztów, projektu, procesu decyzyjnego, który
ma doprowadziæ do skutecznego przeprowadzenia tego przedsiêwziêcia.

Rada Ministrów przyjê³a w dniu 13 stycznia 2009 r. uchwa³ê Nr 4 w sprawie dzia³añ
podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki j¹drowej. Zgodnie z ni¹, zostan¹ w Pol-
sce wybudowane co najmniej dwie elektrownie j¹drowe, a przynajmniej jedna z nich
powinna rozpocz¹æ pracê do 2020 r. Brano pod uwagê nastêpuj¹ce przes³anki;

• potrzeby dywersyfikacji Ÿróde³ i koniecznoœæ zast¹pienia zdekapitalizowanych
elektrowni systemowych,

• praktyczny brak szkodliwych dla œrodowiska emisji CO2, NOx, SxOy, py³ów i metali
ciê¿kich,

• mo¿liwoœci ograniczenia importu wêgla i gazu ziemnego,
• stabilnoœæ i przewidywalnoœæ w d³ugim horyzoncie czasowym poziomu kosztów

wytwarzania energii elektrycznej,
• ni¿sze jednostkowe koszty wytwarzania w porównaniu do innych technologii ener-

getycznych,
• stabilnoœæ i pewnoœæ zwrotu na zainwestowanym kapitale przy obecnie 60-letnim

okresie eksploatacji elektrowni j¹drowych,
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• mo¿liwoœæ tworzenia wieloletnich zapasów paliwa j¹drowego,
• zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw paliwa j¹drowego dziêki mo¿liwoœciom wybo-

ru dostawców uranu z ró¿nych regionów œwiata, z pañstw stabilnych politycznie,
• lepsze od innych technologii energetycznych podejœcie do odpadów (nie rozprasza-

nie, ale staranne zbieranie, zagospodarowywanie i sk³adowanie pod nadzorem),
• internalizacja kosztów zewnêtrznych (uprawnieñ do emisji CO2, zdrowotnych itp.),
• zaoszczêdzenie dla przysz³ych pokoleñ zasobów organicznych paliw kopalnych,

w tym zachowanie zasobów wêgla jako cennego surowca dla przemys³u chemicz-
nego i farmaceutycznego,

• o¿ywieniegospodarcze regionów imo¿liwoœæzdynamizowaniakrajowegoprzemys³u,
• rozwój zaplecza naukowo-badawczego energetyki j¹drowej,
• rozwój „atomowych” kierunków kszta³cenia na wy¿szych uczelniach,
• wzrost innowacyjnoœci gospodarki,
• rosn¹ce poparcie spo³eczne dla energetyki j¹drowej.
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r, ustanowiono Pe³nomoc-

nika Rz¹du do spraw Polskiej Energetyki J¹drowej. Pe³nomocnik jest Podsekretarzem
Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Realizuje zadania w zakresie rozwoju i wdra¿ania
energetyki j¹drowej, w tym okreœlone w polityce energetycznej pañstwa w rozumieniu
art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625 ze zm.). Do jego zadañ nale¿y, m.in. przygotowanie i przedstawienie Radzie
Ministrów projektu Programu polskiej energetyki j¹drowej, który okreœli po¿¹dany zakres
rozwoju polskiej energetyki j¹drowej, niezbêdne dzia³ania le¿¹ce po stronie pañstwa i har-
monogram ich realizacji, oszacuje koszty rozwoju polskiej energetyki j¹drowej i zapro-
ponuje Ÿród³a ich finansowania, zwymiaruje skutki spo³eczne, gospodarcze i œrodo-
wiskowe rozwoju polskiej energetyki. Minister Skarbu Pañstwa zapewni³ warunki do
pe³nienia wiod¹cej roli PGE Polska Grupa Energetyczna SA w przygotowaniu i wdra¿a-
niu Programu polskiej energetyki j¹drowej, jak te¿ wspó³dzia³ania i udzielania pomocy
Pe³nomocnikowi Rz¹du.

Dzia³ania dotycz¹ce energetyki j¹drowej s¹ opisane w przyjêtym przez Radê Mini-
strów 11 sierpnia 2009 r. Ramowym harmonogramie dzia³añ dla energetyki j¹drowej:

Etap I do 31.12.2010: opracowanie i przyjêcie przez Radê Ministrów Programu pol-
skiej energetyki j¹drowej,

Etap II 2011–2013: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowê pierwszej
elektrowni j¹drowej,

Etap III 2014–2015: wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszystkich wy-
maganych prawem uzgodnieñ i zezwoleñ,

Etap IV 2016–2020: budowa pierwszej elektrowni j¹drowej w Polsce.
Szczegó³owe dzia³ania zawiera za³¹cznik nr 3 Program dzia³añ wykonawczych na

lata 2009–2012 (w skrócie Program dzia³añ) do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.

Planowane najbli¿sze dzia³ania administracji rz¹dowej oraz inwestora na rzecz
polskiej energetyki j¹drowej (numeracja Ramowego harmonogramu i w nawiasie Pro-
gramu dzia³añ)

Administracja rz¹dowa
Dzia³anie 1 (pozycja 3.1, 3.2, 3.3, 3.11 w Programie dzia³añ)
Dostosowanie przepisów prawa polskiego (kwiecieñ 2009 r. – grudzieñ 2010 r.)
Celem tego dzia³ania jest przygotowanie projektów aktów prawnych, których wpro-

wadzenie jest niezbêdne dla umo¿liwienia budowy i funkcjonowania energetyki j¹dro-
wej oraz zwi¹zanej z tym infrastruktury. Jednym z najwa¿niejszych wyzwañ bêdzie
stworzenie niezbêdnej infrastruktury prawno-instytucjonalnej. Chodzi g³ównie o opra-
cowanie nowych regulacji i dostosowanie Pañstwowej Agencji Atomistyki do pe³nienia
roli nowoczesnego Urzêdu Dozoru J¹drowego i Ochrony Radiologicznej – dzia³aj¹cego
na potrzeby energetyki j¹drowej. Sprawna i niezale¿na tego typu instytucja jest niezbêd-
na dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa obiektów j¹drowych.

74 46. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r.



Budowa elektrowni j¹drowych w obecnym stanie prawnym by³aby rzecz¹ niezwykle
trudn¹. Konieczne jest wiêc wprowadzenie wielu zmian i uzupe³nieñ, dostosowuj¹cych
polski system prawny do œwiatowych standardów w tej dziedzinie. Zmiany powinny
okreœliæ m.in. organizacjê podejmowania decyzji ze strony pañstwa w zakresie progra-
mu energetyki j¹drowej; w tym tryb ostatecznego przes¹dzenia o budowie pierwszej
elektrowni j¹drowej oraz wspó³zale¿noœci w stosunku do wy³onionych inwestorów.
Rozszerzenia wymagaj¹ regulacje prawne dotycz¹ce wydawania zezwoleñ oraz funk-
cjonowanie dozoru j¹drowego dla budowy i eksploatacji j¹drowych obiektów energe-
tycznych. Opracowane byæ musz¹ zasady finansowania postêpowania z odpadami pro-
mieniotwórczymi i wypalonym paliwem j¹drowym oraz regu³y finansowania likwidacji
elektrowni j¹drowej po wyeksploatowaniu.

Stan prac:
W marcu 2009 r., w Ministerstwie Gospodarki, utworzono Departament Energii J¹d-

rowej, dla którego priorytetowe s¹ dzia³ania zwi¹zane z wdra¿aniem energetyki j¹drowej.
Na podstawie zarz¹dzenia nr 20 Ministra Gospodarki z 21 lipca 2009 r. utworzono

Spo³eczny Zespó³ Doradców przy Pe³nomocniku Rz¹du do spraw Polskiej Energetyki
J¹drowej. Jest on organem doradczym, opiniodawczym i opiniotwórczym w obszarze
zagadnieñ zwi¹zanych z rozwojem inicjatyw s³u¿¹cych stymulowaniu, ukierunkowy-
waniu i dynamizowaniu rozwoju polskiej energetyki j¹drowej. Tworz¹ go wybitni eks-
perci z dziedziny energetyki, zagadnieñ j¹drowych, ochrony œrodowiska i komunikacji
spo³ecznej – autorytety w œwiecie nauki i w sferze przemys³u.

Zarz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 70 z 9 wrzeœnia 2009 r. powo³ano Zespó³
do spraw Polskiej Energetyki J¹drowej. Jego zadaniem jest wszechstronne wspieranie
Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Polskiej Energetyki J¹drowej w realizacji dzia³añ doty-
cz¹cych opracowania i wdro¿enia Programu polskiej energetyki j¹drowej. W jego sk³ad
wchodz¹ przedstawiciele ministerstw i urzêdów, których kompetencje s¹ zwi¹zane
z wprowadzaniem w Polsce energetyki j¹drowej. Zespó³ rozpocz¹³ dzia³alnoœæ. Dalsze
dzia³ania w sferze instytucjonalnej zale¿¹ od przygotowania stosownych regulacji praw-
nych.

Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wykonana zosta³a Analiza rozwi¹zañ praw-
nych w zakresie pokojowego wykorzystania energii j¹drowej przyjêtych w wybranych
krajach Unii Europejskiej i USA. Rekomendacje z tej analizy stanowi¹ istotny element
przygotowania stosownych aktów prawnych i modelu funkcjonowania sektora energe-
tyki j¹drowej. Model ten, po wewnêtrznych konsultacjach w ramach Zespo³u do spraw
energetyki j¹drowej, stanowiæ bêdzie podstawê przygotowania szczegó³owych regulacji
prawnych.

Operator Systemu Przesy³owego, którego funkcje pe³ni obecnie PSE-Operator SA,
przygotowa³ projekt Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapo-
trzebowania na energiê elektryczn¹ na lata 2010–2025 i Informacjê o planach dzia³añ
dot. inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Uwzglêdniaj¹ one wpro-
wadzenie energetyki j¹drowej. Przewiduje siê uczestnictwo OSP w wyborze strategicz-
nych lokalizacji elektrowni j¹drowych.

Ministerstwo Gospodarki zwróci³o siê do 21 wybranych instytucji i uczelni o doko-
nanie samooceny mo¿liwoœci ich udzia³u w fazie pierwszej wdra¿ania energetyki j¹dro-
wej w Polsce, na potrzeby planowanej w naszym kraju misji MAEA Integrated Nuclear
Infrastructure Review, zgodnie z dokumentem Milestones in the Development of a Natio-
nal Infrastructure for Nuclear Power No. NG-G-3.1.

Dzia³anie 2 (3.3 w Programie dzia³añ)
Analizy kosztowe wytwarzania energii elektrycznej (czerwiec 2009 r. – czer-

wiec 2010 r.)
Celem tego dzia³ania jest dostarczenie informacji porównawczej o kosztach wytwa-

rzania energii w elektrowniach j¹drowych w stosunku do Ÿróde³ wêglowych, gazowych
i odnawialnych oraz prognozowanych zmian tych kosztów do 2050 r.

Przeprowadzenie analiz kosztowych jest konieczne ze wzglêdu na potrzebê dokona-
nia oceny ekonomicznej zasadnoœci wprowadzenia energetyki j¹drowej. Maj¹ one
uwzglêdniaæ wszystkie zestandaryzowane koszty – m.in. cykl paliwowy, cykl ¿ycia
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elektrowni i koszty zewnêtrzne, tak by zapewniæ pe³n¹ porównywalnoœæ uzyskanych
wyników. Opracowany zostanie tak¿e model funkcjonowania energetyki j¹drowej
w oparciu o zakres po¿¹danego energy mix.

Stan prac:
Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wykonano Analizê porównawcz¹ kosztów

wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach j¹drowych, wêglowych i gazowych
oraz odnawialnych Ÿród³ach energii. Wyniki œwiadcz¹ o rosn¹cej konkurencyjnoœci
j¹drowych technologii energetycznych, ze wzglêdu na przewidywany wzrost cen paliw
organicznych i wprowadzenie op³at za korzystanie z uprawnieñ do emisji CO2.

Dzia³anie 3 (3.7 w Programie dzia³añ)
Analizy lokalizacyjne elektrowni j¹drowych (lipiec 2009 r. – grudzieñ 2010 r.)
Celem tego dzia³ania jest wy³onienie potencjalnych lokalizacji dla elektrowni j¹dro-

wych. Specjalnie powo³any zespó³ ekspertów sporz¹dzi listê kryteriów wyboru poten-
cjalnych lokalizacji elektrowni j¹drowej oraz w oparciu o te kryteria i za³o¿enia
metodologiczne do badañ i procedur wyboru – przed³o¿y Pe³nomocnikowi Rz¹du do
spraw Polskiej Energetyki J¹drowej propozycje 3–5 potencjalnych lokalizacji.

Stan prac:
Zebrano, w porozumieniu z samorz¹dami województw, informacje i dane niezbêd-

ne do wykonania analiz lokalizacyjnych. Wybrano firmê do opracowania analizy na
podstawie zg³oszonych propozycji nades³anych od w³adz zainteresowanych woje-
wództw. Trwaj¹ negocjacje umowy o wykonanie analizy. Na pocz¹tku 2010 r. oczeki-
wane jest sporz¹dzenie listy potencjalnych kryteriów wyboru oraz w oparciu o te
kryteria i za³o¿enia metodologiczne do badañ i procedur, dokonany zostanie wybór
wspomnianych potencjalnych lokalizacji. Wyst¹piono do Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej o wprowadzenie prac dotycz¹cych analiz do
Planu Funduszu, poczynaj¹c od 2010 r.

Dzia³anie 4 (3.8 w Programie dzia³añ)
Analizy i badania dotycz¹ce lokalizacji sk³adowiska œrednio- i niskoaktyw-

nych odpadów promieniotwórczych (maj 2009 r. – grudzieñ 2010 r.)
Celem tego dzia³ania jest ustalenie lokalizacji nowego sk³adowiska odpadów pro-

mieniotwórczych nisko- i œrednioaktywnych w zwi¹zku z prawie ca³kowitym zape³nie-
niem obecnie eksploatowanego sk³adowiska – Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych (ZUOP) w Ró¿anie. Dokonana zostanie reinterpretacja archiwal-
nych materia³ów geofizycznych dla tych lokalizacji. Na tej podstawie wyznaczone zo-
stan¹ 3 optymalne lokalizacje sk³adowiska odpadów promieniotwórczych. Dla
wytypowanych lokalizacji przewiduje siê prowadzenie szczegó³owych badañ, które
ostatecznie doprowadz¹ do ustalenia jednej konkretnej lokalizacji sk³adowiska. Budo-
wa ostatecznego sk³adowiska g³êbokiego nast¹pi nie wczeœniej ni¿ 30 lat od urucho-
mienia elektrowni j¹drowej.

Stan prac:
Przygotowano wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-

darki Wodnej o wprowadzenie prac w zakresie wyboru wspomnianych lokalizacji sk³a-
dowisk odpadów promieniotwórczych do Planu Funduszu, poczynaj¹c od 2010 r.

Dzia³anie 5
Opracowanie Krajowego planu postêpowania z odpadami promieniotwór-

czymi i wypalonym paliwem j¹drowym (maj 2009 r. – grudzieñ 2010 r.)
Celem tego dzia³ania jest realizacja, na³o¿onego przez Radê Ministrów na Ministra

Gospodarki, zobowi¹zania do opracowania Krajowego planu postêpowania z odpadami
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem j¹drowym. Postêpowanie z odpadami pro-
mieniotwórczymi oznacza wszelkie dzia³ania zwi¹zane z przetwarzaniem, przemiesz-
czaniem, przechowywaniem lub sk³adowaniem odpadów promieniotwórczych,
w³¹cznie z usuwaniem ska¿eñ promieniotwórczych i likwidacj¹ obiektu j¹drowego.
Przetwarzanie tych odpadów to proces zmierzaj¹cy do minimalizacji ich objêtoœci, se-
gregacji wed³ug kategorii oraz przygotowania do transportu lub sk³adowania. Przetwa-
rzanie materia³ów j¹drowych (rud, materia³ów wyjœciowych lub specjalnych rozszcze-
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pialnych, o których mowa w art. 197 Traktatu Euratom) jest procesem lub dzia³aniem
zmieniaj¹cym ich postaæ fizykochemiczn¹, pocz¹wszy od konwersji rud uranu (lub
toru), a¿ do uzyskania materia³u w postaci paliwa j¹drowego lub dowolnej postaci na-
daj¹cej siê do innych zastosowañ; w tym przerób wypalonego paliwa j¹drowego oraz
przygotowanie go do transportu lub sk³adowania. Przechowywanie powy¿szych odpa-
dów i wypalonego paliwa obejmuje ich magazynowanie z zamiarem ponownego wydo-
bycia w celu przetworzenia, przerobu i sk³adowanie – to jest z³o¿enie w przeznaczonym
do tego obiekcie bez zamiaru ponownego wydobycia. Likwidacja obiektu j¹drowego po-
lega na doprowadzeniu go do stanu niewymagaj¹cego ograniczeñ z punktu widzenia
bezpieczeñstwa j¹drowego i ochrony radiologicznej w wykonywaniu dowolnej dzia³al-
noœci. Obiekt j¹drowy to obiekt lub urz¹dzenie przeznaczone do wytwarzania, stosowa-
nia, przetwarzania, wzbogacania izotopowego, przechowywania, sk³adowania materia³u
izotopowego w iloœci umo¿liwiaj¹cej zrealizowanie samopodtrzymuj¹cej siê reakcji roz-
szczepienia j¹drowego, w szczególnoœci elektrownie, elektrociep³ownie i ciep³ownie
z energetycznymi reaktorami j¹drowymi oraz badawcze, doœwiadczalne i inne reaktory
j¹drowe – od rozpoczêcia budowy do likwidacji.

Bezpoœrednio po usuniêciu na sta³e wypalonych zestawów paliwowych z reaktora
j¹drowego, wypalone paliwo j¹drowe magazynowane jest w przechowalniku przyreak-
torowym, a nastêpnie sk³adowane przejœciowo na terenie elektrowni j¹drowej, z zamia-
rem przetransportowania do zak³adu przerobu lub sk³adowiska ostatecznego.
Przechowalnik przyreaktorowy wype³niony jest wod¹, która pe³ni równoczeœnie funk-
cjê ch³odziwa i os³ony przed promieniowaniem, Jego pojemnoœæ, wed³ug standardów
European Utility Re¹uirements dla reaktorów lekkowodnych, przy stosowaniu jako pa-
liwa wzbogaconego uranu – pozwala na 10-letni okres magazynowania, zaœ przy pa-
stylkach paliwowych MOX – na 15-letni. Z czasem, intensywnoœæ promieniowania
magazynowanego wypalonego paliwa (i moc generowanego przy tej okazji ciep³a) maleje;
mniej wiêcej co 5 lat o dwa rzêdy wielkoœci.

G³êbokie sk³adowisko wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych (deep geo-
logical repository) stanowi koñcow¹ fazê cyklu paliwowego. Najbardziej zaawansowane
programy jego budowy, spoœród pañstw cz³onkowskich UE, posiada Szwecja (od 1984 r.)
i Finlandia (od 2001 r.). Szwedzki program w tym zakresie, przy ³¹cznej mocy zainsta-
lowanej elektrowni j¹drowych 9 GWe, bêdzie kosztowa³ 4,3 mld EUR. W Finlandii,
koszt usuniêcia 2600 ton wypalonego paliwa j¹drowego z 4 reaktorów o mocy razem
3,2 GWe, w ci¹gu 40 lat eksploatacji, oszacowano na 818 mln EUR, z tego budowa
sk³adowiska 228 mln EUR. Roczny koszt hermetyzacji paliwa i eksploatacji tego sk³a-
dowiska wyniesie 0,5 mld EUR.

Stan prac:
W dniu 22 grudnia 2009 r. rozpocz¹³ pracê, utworzony na podstawie zarz¹dzenia nr

24 Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2009 r., Zespó³ do spraw opracowania projektu
Krajowego planu postêpowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem
j¹drowym. W jego sk³ad weszli przedstawiciele urzêdów i instytucji zwi¹zanych z t¹
dziedzin¹. Jego podstawowym zadaniem jest okreœlenie sposobów postêpowania z od-
padami promieniotwórczymi z ró¿nych sfer dzia³alnoœci, podejœcia do postêpowania
z wypalonym paliwem j¹drowym oraz za³o¿eñ i rekomendacji co do dalszych prac
w tym zakresie. Wybrana zosta³a w tym celu firma doradcza.

Dzia³anie 6 (3.5 w Programie dzia³añ)
Program kszta³cenia kadr dla instytucji i przedsiêbiorstw zwi¹zanych z ener-

getyk¹ j¹drow¹ (dzia³anie o charakterze ci¹g³ym)
Celem tego dzia³ania jest przygotowanie kadr dla polskiej energetyki j¹drowej, za-

równo dla potrzeb przygotowania i realizacji pierwszego etapu Programu polskiej ener-
getyki j¹drowej, jak równie¿ eksploatacji elektrowni j¹drowych.

W Polsce, w chwili obecnej, brakuje kadr przygotowanych do pe³nozakresowej rea-
lizacji zadañ w zakresie energetyki j¹drowej. W zwi¹zku z tym, uruchomione zosta³y
dzia³ania w dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy utworzenia lub reaktywowania na kil-
ku uczelniach technicznych kierunków i specjalnoœci w zakresie energetyki j¹drowej –
w tym zakresie podjête zosta³y ju¿ stosowne rozmowy. Przewiduje siê tak¿e nawi¹zanie
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wspó³pracy tych uczelni z odpowiednimi szko³ami wy¿szymi za granic¹. Drugi obszar
to szkolenie polskich specjalistów w elektrowniach j¹drowych i renomowanych zagra-
nicznych instytucjach zajmuj¹cych siê energetyk¹ j¹drow¹. W pierwszej kolejnoœci
przeszkolenie obejmie tzw. edukatorów czyli osoby, które nabyt¹ wiedzê bêd¹ przeka-
zywaæ w Polsce. Proces przygotowania kadr na potrzeby energetyki j¹drowej bêdzie
kontynuowany przez okres przygotowania do budowy, budowy i eksploatacji elektrow-
ni j¹drowej. W zale¿noœci od fazy rozwoju energetyki j¹drowej, zmieniaæ siê mo¿e jego
natê¿enie i charakter.

Stan prac:
Podpisano umowê z francuskim Komisariatem Energii J¹drowej (CEA) na kszta³ce-

nie 20 edukatorów na kursie we Francji od 2 listopada do 11 grudnia 2009 r. Kolejne
grupy zostan¹ wys³ane do Francji w 2010 r. Przekazano propozycje zawarcia stosow-
nych porozumieñ przedstawicielom rz¹dów Japonii i Korei dla nawi¹zania wspó³pracy
równie¿ w dziedzinie szkolenia kadr dla przysz³ych potrzeb polskiej energetyki j¹dro-
wej. Z inicjatyw¹ sformalizowania wspó³pracy, m.in. w dziedzinie szkolenia, wyst¹pi³a
równie¿ administracja amerykañska. W zwi¹zku z tym przygotowywany jest projekt
stosownego porozumienia.

Dzia³anie 7 (3.6 w Programie dzia³añ)
Kampania informacyjna i edukacyjna (dzia³anie o charakterze ci¹g³ym)
Celem tego dzia³ania jest przedstawienie spo³eczeñstwu wiarygodnej i rzetelnej in-

formacji na temat energetyki j¹drowej oraz poprzez dzia³ania edukacyjne – podniesie-
nie poziomu wiedzy. Skuteczne wprowadzenie energetyki j¹drowej bez akceptacji
spo³ecznej nie jest mo¿liwe. Dla pozyskania i utrzymania tej akceptacji, konieczne jest
przedstawienie spo³eczeñstwu wiarygodnych i rzetelnych informacji. Pos³u¿y temu
kampania informacyjna. Dla jej potrzeb opracowane zostan¹ tak¿e materia³y eduka-
cyjne. Kampania informacyjna i edukacyjna jest procesem ci¹g³ym, dostosowanym do
poziomu wiedzy dotycz¹cej energetyki j¹drowej w spo³eczeñstwie, nastrojów wynika-
j¹cych z poziomu akceptacji tej innowacyjnej technologii oraz faz rozwoju energetyki
j¹drowej.

Stan prac:
Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, firma opracowa³a projekt kampanii informa-

cyjnej, z uwzglêdnieniem wyników badania poziomu akceptacji spo³ecznej dla energe-
tyki j¹drowej, Badanie potwierdzi³o rosn¹ce poparcie dla niej. Kampania informacyjna
oparta o ten projekt bêdzie realizowana w 2010 r. przez wy³onion¹ w tym celu firmê.
Trwaj¹ przygotowania do og³oszenia przetargu na jej wybór. Poszukuje siê przydatnych
materia³ów edukacyjnych, które wydrukowane w 2010 r. bêd¹ dostarczone szko³om.
Przy wsparciu MG, uka¿e siê popularnonaukowa ksi¹¿ka Andrzeja Strupczewskiego
„Nie bójmy siê energetyki j¹drowej”.

Dzia³anie 8 (3.9 w Programie dzia³añ)
Rozwój zaplecza naukowo-badawczego (dzia³anie o charakterze ci¹g³ym)
Celem tego dzia³ania jest utworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego, pracu-

j¹cego na potrzeby energetyki j¹drowej, co jest niezbêdne dla wieloaspektowego, pe³nego
wykorzystania przez Polskê szans i mo¿liwoœci zwi¹zanych z jej wprowadzeniem.

Obecnie krajowy potencja³ naukowy w zakresie energii j¹drowej jest rozproszony,
a jego wykorzystanie nieefektywne.

Stan prac:
W dniu 13 paŸdziernika 2009 r., Rada Ministrów przyzna³a Ministrowi Gospodarki,

z rezerwy ogólnej, œrodki finansowe w wysokoœci 3676 tys. z³ na realizacjê zadañ
zwi¹zanych z rozwojem polskiej energetyki j¹drowej, w tym 1956 tys. z³ na utrzymanie
infrastruktury technicznej zaplecza naukowo-badawczego. Œrodki te w formie dotacji
przekazano: Instytutowi Chemii i Techniki J¹drowej w Warszawie i Instytutowi Proble-
mów J¹drowych w Otwocku Œwierku. Dotacje zosta³y wykorzystane na wykonanie naj-
pilniejszych prac zwi¹zanych z popraw¹ stanu infrastruktury technicznej obu
instytutów.

Trwaj¹ prace zmierzaj¹ce do utworzenia, z pocz¹tkiem 2011 r., Narodowego Cen-
trum Badañ J¹drowych – maj¹cego stanowiæ strukturê organizacyjn¹ dla wspólnie fi-
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nansowanych instytutów wyspecjalizowanych w ró¿nych dziedzinach badañ
i zastosowañ j¹drowych.

MG zwróci³o siê do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o wprowadzenie do Naro-
dowych Strategicznych Ram Odniesienia zapisów o objêciu energetyki j¹drowej inter-
wencj¹ programowania na lata 2007-2013 w zakresie programów kszta³cenia kadr,
budowy i utrzymania infrastruktury technicznej energetyki j¹drowej.

Dzia³anie 9 (3.10 w Programie dzia³añ)
Zapewnienie udzia³u polskiego przemys³u w Programie polskiej energetyki

j¹drowej (dzia³anie o charakterze ci¹g³ym)
Celem tego dzia³ania jest zapewnienie jak najwiêkszego udzia³u polskiego przemys-

³u w dostawach urz¹dzeñ dla energetyki j¹drowej oraz polskich firm w budowie elek-
trowni j¹drowych w Polsce. Istnieje potrzeba dokonania przegl¹du mo¿liwoœci
uruchomienia krajowej produkcji urz¹dzeñ dla elektrowni j¹drowej. Jednoczeœnie
skala udzia³u polskich przedsiêbiorstw bêdzie wpisana jako wa¿ny element negocja-
cyjny prowadzonych rozmów z firmami – dostawcami technologii i oferuj¹cymi us³ugi
w zakresie projektowania, zarz¹dzania inwestycj¹, wykonawstwa robót i us³ug dla bu-
dowanej elektrowni j¹drowej. Istotnym elementem aktywizacji przemys³u bêdzie rów-
nie¿ proces adaptowania siê ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do koprodukcji
i œwiadczenia us³ug w rejonach realizacji inwestycji.

Stan prac:
Przygotowano przetarg, który bêdzie og³oszony na pocz¹tku 2010 r. Zadaniem wy-

³onionej w ten sposób firmy bêdzie inwentaryzacja krajowego potencja³u przemys³owe-
go, który móg³by/powinien rozpocz¹æ przygotowania do ubiegania siê o realizacjê
zamówieñ o klasie jakoœci wymaganej w przemyœle j¹drowym, z uwzglêdnieniem oceny
potencja³u firm posiadaj¹cych doœwiadczenia z czasu realizacji pierwszej w Polsce
elektrowni j¹drowej w latach 80.

Dzia³anie 10 (3.12 w Programie dzia³añ)
Analiza zasobów uranu na terytorium Polski
Celem tego dzia³ania jest uzyskanie informacji na temat znajduj¹cych siê na tery-

torium Polski zasobów uranu oraz mo¿liwoœci ich potencjalnego wykorzystania.
W zwi¹zku z wprowadzaniem energetyki j¹drowej, nale¿y dokonaæ oszacowania zaso-
bów uranu pod k¹tem ich iloœci oraz mo¿liwoœci eksploatacji. W pierwszym etapie
przeanalizowane zostan¹ informacje zebrane do tej pory.

Stan prac:
Wyst¹piono do Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

z wnioskiem o wprowadzenie tematu „Analiza zasobów uranu na terytorium Polski” do
Planu powy¿szego Funduszu, poczynaj¹c od 2010 r. Ich celem bêdzie oszacowanie ilo-
œci i dostêpnoœci w przysz³oœci zasobów uranu, gdy wzrost ich cen doprowadzi do op³a-
calnoœci wydobycia.

Dzia³anie 11 (3.4 w Programie dzia³añ)
Przygotowania Pañstwowej Agencji Atomistyki do pe³nienia roli dozoru j¹dro-

wego i ochrony radiologicznej dla potrzeb energetyki j¹drowej
Celem tego dzia³ania jest zapewnienie funkcjonowania niezale¿nego, nowoczesne-

go i profesjonalnego dozoru j¹drowego i radiologicznego, który jako instytucja zaufania
publicznego bêdzie w stanie sprostaæ wyzwaniom jakie niesie ze sob¹ rozwój energety-
ki j¹drowej w Polsce. Budowa i eksploatacja elektrowni j¹drowych wi¹¿e siê z koniecz-
noœci¹ budowy kompetencji dozoru j¹drowego i radiologicznego tak, by móg³ zapewniæ
odpowiedni poziom bezpieczeñstwa j¹drowych obiektów energetycznych oraz ochrony
radiologicznej personelu i ludnoœci. Wa¿n¹ funkcj¹ tej instytucji bêdzie dzia³alnoœæ re-
gulacyjna, w tym wydawanie stosownych opinii, decyzji i zezwoleñ. Zgodnie z konwen-
cjami miêdzynarodowymi, których Polska jest stron¹, a tak¿e dyrektyw¹ Rady
2009/71/Euratom, dzia³alnoœæ takiego urzêdu musi byæ œciœle oddzielona od sfery
promocji wykorzystania energii j¹drowej. W zwi¹zku z tym, zadania PAA, które nie do-
tycz¹ bezpoœrednio nadzoru nad bezpieczeñstwem j¹drowym i ochron¹ radiologiczn¹,
musz¹ byæ przekazane innym podmiotom do koñca 2011 r.
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Urz¹d Dozoru Technicznego bêdzie pe³ni³ funkcjê state supervisory body – jedno-
stki nadzoru pañstwowego w dotycz¹cym inspekcji technicznej na etapie budowy: li-
cencjonowaniu i dostawach, zaœ w fazie eksploatacji elektrowni j¹drowej: okresowych ba-
daniach funkcjonalnych, obs³ugiwaniu i kontroli oraz monitorowaniu pracy tej elektrowni.

Stan prac:
Z inicjatywy Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Polskiej Energetyki J¹drowej, przyby³a

do Polski Zintegrowana Misja Przegl¹du Dozoru J¹drowego Integrated Regulatory Re-
view Service (IRRS). Ocenia³a Pañstwow¹ Agencjê Atomistyki i jej przygotowanie do
dzia³ania jako dozór j¹drowy w warunkach budowy pierwszej elektrowni j¹drowej
w Polsce oraz dokona³a przegl¹du aspektów regulacyjnych dotycz¹cych bezpieczeñ-
stwa j¹drowego obiektów eksploatowanych i planowanych do budowy.

Prezes PAA przedstawi³ Pe³nomocnikowi model funkcjonowania polskiego dozoru
j¹drowego i radiologicznego w warunkach budowy i eksploatacji elektrowni j¹drowych.

Dzia³anie 12 (3.3 w Planie dzia³añ)
Opracowanie Programu polskiej energetyki j¹drowej (maj 2009 r. – grudzieñ

2010 r.)
Celem tego dzia³ania jest realizacja na³o¿onego na Pe³nomocnika Rz¹du do spraw

Polskiej Energetyki J¹drowej zobowi¹zania do opracowania i przed³o¿enia Radzie Mini-
strów projektu tego Programu. Bêdzie kompleksow¹ podstaw¹ wszelkich dzia³añ
zwi¹zanych z wprowadzaniem energetyki j¹drowej w Polsce. Wska¿e zakres niezbêd-
nych dzia³añ i terminy ich realizacji oraz zawieraæ bêdzie w szczególnoœci liczbê, wiel-
koœæ i mo¿liwe lokalizacje elektrowni j¹drowych. Oceni koszty wdro¿enia Programu
polskiej energetyki j¹drowej i budowy towarzysz¹cej jej infrastruktury oraz skutki go-
spodarcze, œrodowiskowe i spo³eczne budowy elektrowni j¹drowych, jak równie¿ wska-
¿e rolê pañstwa i sektora prywatnego w przygotowaniu warunków realizacji inwestycji
i budowy elektrowni j¹drowych. Projekt tego dokumentu ma byæ sporz¹dzony do
30 czerwca 2010 r. Nastêpnie poddany zostanie konsultacjom spo³ecznym i uzgodnie-
niom miêdzyresortowym, by pod koniec 2010 r. móg³ byæ przyjêty przez Radê Ministrów.

Stan prac:
Wybrana przez Ministerstwo Gospodarki firma doradcza, na podstawie miêdzyna-

rodowych doœwiadczeñ w przygotowywaniu celowych dokumentów programowych
poddawanych konsultacjom, okreœli³a optymalny zakres zawartoœci Programu polskiej
energetyki j¹drowej.

Najbli¿sze dzia³ania inwestora

Dzia³anie 1
Rozeznanie najlepszych praktyk w zakresie rozwi¹zañ dotycz¹cych sposobów

prowadzenia projektów budowy elektrowni j¹drowych (kwiecieñ 2009 r. – paŸ-
dziernik 2009 r.).

Celem tego dzia³ania jest zebranie i przeanalizowanie danych dotycz¹cych przygo-
towañ do budowy elektrowni atomowych w tych pañstwach cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej, w których prowadzone s¹ aktualnie procesy inwestycyjne w tym zakresie.
Prace prowadzone bêd¹ pod k¹tem rozpoznania struktur biznesowych, finansowych,
prawnych i korporacyjnych, na jakich opieraj¹ siê takie projekty.

Dzia³anie 2
Wykonanie d³ugoterminowej prognozy rozwoju Ÿróde³ wytwarzania energii

elektrycznej (lipiec 2009 r. – marzec 2010 r.)
Celem tego dzia³ania jest opracowanie prognozy zapotrzebowania na energiê elektrycz-

n¹ i struktury Ÿróde³ jej wytwarzania w perspektywie 2050 roku. Wykonana na potrzeby
opracowania Polityki energetycznej Polski do 2030 roku prognoza zapotrzebowania na
paliwa i energiê do 2030 r. ma byæ opracowana dla horyzontu czasowego 2050 r.

Dzia³anie 3
Powo³anie i funkcjonowanie spó³ek projektowych do opracowania uwarunko-

wañ wdro¿enia wiod¹cych technologii energetyki j¹drowej (czerwiec 2009 r. – lis-
topad 2009 r.)
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Celem tego dzia³ania by³o powo³anie podmiotów do realizacji zadañ polegaj¹cych
na okreœleniu preferowanych parametrów lokalizacji elektrowni j¹drowych, planu
i harmonogramu realizacji inwestycji, opracowaniu scenariuszy aktywizacji krajowego
przemys³u zapewniaj¹cej realne szanse na udzia³ w inwestycji, dyskusji modeli bizne-
sowych i sposobów finansowania inwestycji, wspó³pracy w zakresie komunikacji i po-
zyskiwania akceptacji spo³ecznej, w tym miêdzynarodowej.

Dzia³anie 4
Utworzenie konsorcjum dla budowy pierwszej elektrowni j¹drowej (grudzieñ

2009 r. – grudzieñ 2010 r.)
Celem tego dzia³ania jest stworzenie podmiotu, który bêdzie zdolny przygotowaæ in-

westycjê i przeprowadziæ proces budowy elektrowni j¹drowej. Wyznaczony przez Rz¹d
wiêkszoœciowy inwestor, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna SA, nie ma doœwiadcze-
nia w zakresie energetyki j¹drowej. Dla pomyœlnego zrealizowania przedsiêwziêcia ko-
nieczny jest udzia³ firm dysponuj¹cych technologi¹ i doœwiadczeniem w zakresie
budowy elektrowni j¹drowych. W tym celu, w dniu 30 grudnia 2009 r., w Krajowym
Rejestrze S¹dowym zosta³a zarejestrowana spó³ka PGE Energia J¹drowa, z siedzib¹
w Warszawie.

Z powa¿aniem

Hanna Trojanowska

Za³¹cznik

Przewidywane wydatki bud¿etowe na przygotowanie i wdro¿enie
Programu polskiej energetyki j¹drowej na lata 2009–2012

Zgodnie z priorytetem III Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycz-
nej poprzez wprowadzenie energetyki j¹drowej w za³¹czniku nr 3 Program dzia³añ wy-
konawczych na lata 2009–2012 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku –
przewiduje siê nastêpuj¹ce wydatki z bud¿etu pañstwa dla poszczególnych pozycji te-
go Programu:

• 3.1. Stworzenie podstaw instytucjonalnych do przygotowania i wdro¿enia
programu polskiej energetyki j¹drowej (PEJ) (stworzenie ram prawnych dla
funkcjonowania instytucji przygotowuj¹cej i wdra¿aj¹cej PEJ w 2010 r., powo³a-
nie i organizacja instytucji odpowiedzialnej za PEJ w 2011 r., wyposa¿enie ww. in-
stytucji w maj¹tek niezbêdny do podjêcia dzia³alnoœci w 2011 r., wzmocnienie
kadrowe ww. instytucji i zapewnienie odpowiednich œrodków na jej funkcjonowa-
nie w latach 2011–12) 12,0 mln z³ (po 6 mln z³ w 2011 r. i w 2012 r.) Odpowiedzial-
ni: Pe³nomocnik Rz¹du ds. Polskiej Energetyki J¹drowej (P), minister w³aœciwy ds.
gospodarki (MG) i wyznaczony organ nadzoru w³aœcicielskiego (NW).

• 3.2. Okreœlenie niezbêdnych zmian ram prawnych dla wdro¿enia PEJ oraz
przygotowanie i koordynacja wdra¿ania tych zmian (analizy prawnoporów-
nawcze w 2009 r., przygotowanie projektów aktów prawnych w latach 2009–10,
udzia³ w pracach parlamentarnych w 2010 r., koordynacja wdra¿ania zmian pra-
wa od 2010 r.) 0,165 mln z³ (0,1 mln z³ w 2010 r. i 0,065 mln z³ w 2011 r.). Odpo-
wiedzialni: P, MG i Prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki (PAA).

• 3.3. Przygotowanie projektu PEJ, bêd¹cego podstaw¹ konsultacji spo³ecz-
nych oraz przeprowadzenie tych konsultacji, a nastêpnie przedstawienie go
do zatwierdzenia Radzie Ministrów (przygotowanie projektu PEJ uwzglêdnia-
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j¹cego m.in. sposób podejœcia do gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wy-
palonym paliwem j¹drowym – w tym ich finansowania – 2010 r., przeprowadzenie
konsultacji spo³ecznych, w tym strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko
w 2010 r., przed³o¿enie Radzie Ministrów projektu PEJ w 2010 r.) 1,5 mln z³
(w2010r.)Odpowiedzialni:ministerw³aœciwyds. finansówpublicznych (MF),P,MG.

• 3.4. Przygotowanie Pañstwowej Agencji Atomistyki do pe³nienia funkcji
Urzêdu Dozoru J¹drowego i Radiologicznego na potrzeby energetyki j¹dro-
wej (przystosowanie struktury PAA 2010/11, w³¹czenie Centralnego Laborato-
rium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w 2011 r. i wzmocnienie kadrowe ww. insty-
tucji) 4,650 mln z³ (3,6 mln z³ w latach 2010/11 na restrukturyzacjê CLOR oraz
0,45 mln z³ w 2010 r. i 0,6 mln z³ w 2011 r.). Odpowiedzialni: PAA, P, MŒ, MG.

• 3.5. Realizacja programu kszta³cenia kadr dla instytucji zwi¹zanych z ener-
getyk¹ j¹drow¹ (podpisanie umów z instytucjami zagranicznymi o kszta³ceniu
kadr w latach 2009–10, nabór kandydatów od 2009 r., kszta³cenie edukatorów dla
uczelni i instytucji odpowiedzialnych za PEJ od 2009 r.), przeanalizowanie mo¿li-
woœci pozyskania œrodków na kszta³cenie kadr w ramach programów operacyj-
nych (g³ównie Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w wysokoœci 31,68 mln z³
na lata 2009/10 i 2011–13) 56,880 mln z³ (0,72 mln z³ w 2009 r., 10,080 mln z³
w 2010 r., 7,2 mln z³ w 2011 r., 7,2 mln z³ w 2012 r. na realizacjê tego programu).
Odpowiedzialni P, MG, MRR, MNiSzW.

• 3.6. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej i edukacyjnej
dotycz¹cej PEJ (przygotowanie koncepcji w 2009 r., materia³ów informacyjnych
i przeprowadzenie tej kampanii w latach 2010–12) 35,0 mln z³ (po 10,0 mln z³ w la-
tach: 2010–12 i materia³y edukacyjne 5,0 mln z³ w 2010 r.) Odpowiedzialni: P, MG,
minister w³aœciwy ds. wychowania i oœwiaty (MOiW).

• 3.7. Analizy lokalizacyjne dla elektrowni j¹drowych (analiza istniej¹cych infor-
macji o lokalizacjach wstêpnych – lata 2009–10, selekcja lokalizacji spe³niaj¹cych
wymogi prawne – 2010 r., badania i analizy wybranych lokalizacji od 2010 r.)
70,0 mln z³ (30,0 mln z³ w 2010 r., 20,0 mln z³ w 2011 r. i 20,0 mln z³ w 2012 r.).
Odpowiedzialni: MŒ, NFOŒiGW, P, MG oraz NW.

• 3.8. Analizy lokalizacyjne dla sk³adowiska odpadów promieniotwórczych
wraz z projektem sk³adowiska i przygotowaniem jego budowy (przegl¹d do-
tychczas zbadanych w 2009 r., badania i wybór lokalizacji ostatecznej w latach
2010–12 i przygotowanie infrastruktury dla budowy tego sk³adowiska i sporz¹dze-
nia jego projektu od 2012 r.) 26,0 mln z³ (8,0 mln z³ w 2011 r., 10,0 mln w 2012 r.,
oraz dodatkowo œrodki NFOŒiGW na analizy i badania lokalizacyjne dla sk³ado-
wiska oraz na przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych w tym zakresie w latach
2009-11). Odpowiedzialni: MŒ, NFOŒiGW, P, MG, PIG.

• 3.9. Budowa zaplecza naukowo-badawczego i wspieranie prac nad nowymi
technologiami reaktorowymi i synergi¹ wêglowo-j¹drow¹. Przygotowanie pro-
gramu udzia³u Polski we wszystkich fazach cyklu paliwowego (przeanalizowa-
nie mo¿liwoœci finansowania prac naukowych i badañ rozwojowych z zakresu
energetyki j¹drowej z funduszy europejskich i zabezpieczenia na ten cel 40,0 mln z³
w latach 2009–11, utworzenie systemu grantów dla finansowania prac
analityczno-obliczeniowych wykonywanych przez zaplecze w 2010 r., utworzenie
Narodowego Laboratorium Badañ J¹drowych w 2010 r.) 95,0 mln z³ (50,0 mln z³
w 2009 r. 10,0 mln z³ w 2010 r., 15,0 mln z³ w 2011 r. i 20,0 mln z³ w 2012 r. na
utrzymanie infrastruktury zaplecza). Odpowiedzialni: P, MG, MRR, MNiSzW.

• 3.10. Przygotowanie udzia³u polskiego przemys³u w PEJ (kampania informa-
cyjna dotycz¹ca wymogów w produkcji urz¹dzeñ na potrzeby energetyki j¹drowej
oraz zebranie informacji od firm przystosowanych do udzia³u w PEJ w 2010 r. Od-
powiedzialni: Pañstwowa Agencja Rozwoju Przemys³u (PARP), P, MG.

• 3.11. Przygotowanie planów dostosowania sieci przesy³owej dla elektrowni
j¹drowych (analizy i wskazanie optymalnych lokalizacji elektrowni j¹drowych pod
k¹tem istniej¹cej konfiguracji sieci elektroenergetycznych w 2009 r., analizy wp³y-
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wu na sieæ przesy³ow¹ wyselekcjonowanych jej lokalizacji celem wskazania opty-
malnych z punktu widzenia bezpieczeñstwa pracy sieci przesy³owej w latach
2009-10, plany rozwoju sieci przesy³owej dla umo¿liwienia przy³¹czenia elektrow-
ni j¹drowych we wskazanych lokalizacjach w latach 2011–12). Odpowiedzialny:
Operator Systemu Przesy³owego.

• 3.12. Rozpoznawanie zasobów uranu na terytorium Polski (przegl¹d istnie-
j¹cych danych w 2009 r., opracowanie metodyki rozpoznawania z³ó¿ uranu w Pol-
sce w 2010 r. i rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod k¹tem wystêpowania
z³ó¿ uranu w latach 2010–12). Odpowiedzialni: P, MG, MŒ.

Przewidywane ³¹czne wydatki z bud¿etu pañstwa w latach 2009–2012 na
opracowanie i wprowadzenie Programu polskiej energetyki j¹drowej wynios¹
302,195 mln z³, z tego w: 2009 r. MG 5,72 mln z³, 2010 r. MG 38,58 mln z³ i pozo-
sta³e wymienione wy¿ej odpowiedzialne instytucje 110,30 mln z³, 2011 r. MG
37,8 mln z³ i pozosta³e 28,665 mln z³, 2012 r. MG 39,2 mln z³ i pozosta³e
30,0 mln z³.

dr in¿. Lech Ma³ecki
Departament Energii J¹drowej
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka
i innych senatorów

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Proszê o informacjê dotycz¹c¹ budowy gazoportu w Œwinoujœciu,

a w szczególnoœci na temat harmonogramu prac, przewidywanych kosztów,
projektu i procesu decyzyjnego, który ma doprowadziæ do skutecznego prze-
prowadzenia tego przedsiêwziêcia.

Proszê te¿ o informacjê, ile statków docelowo, w zwi¹zku z podpisanymi
umowami, bêdzie rocznie korzysta³o z tego terminala.

Informacja ta jest istotna w kontekœcie bezpieczeñstwa energetycznego
kraju oraz dywersyfikacji dostaw gazu. Czytelnoœæ i skutecznoœæ procesów
maj¹cych doprowadziæ do zamierzonych skutków jest konieczna.

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak
Maciej Klima
Grzegorz Czelej

Stanowisko

Warszawa, 5 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 22 grudnia 2009 roku (znak: BPS/DSK-043-2261/09)

skierowanym do Pana Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
Gospodarki przy którym za³¹czone zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora Witolda Idcza-
ka z³o¿one wspólnie z innymi Senatorami, uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z przepisa-
mi art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 700) nadzór nad zgodnym z harmonogramem przygotowaniem i realizacj¹ inwe-
stycji w zakresie terminalu sprawuje minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa.

Wobec powy¿szego uprzejmie informujê, ¿e oœwiadczenie Pana Senatora Witolda
Idczaka dotycz¹ce budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Œwinoujœciu zosta³o przekazane zgodnie z w³aœciwoœci¹ do Pana Aleksandra Grada,
Ministra Skarbu Pañstwa.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Za³¹cznik
Pismo
PODSEKRETARZA STANU

Warszawa, 29 grudnia 2009 r.

Pan
Aleksander Grad
Minister Skarbu Pañstwa

Szanowny Panie Ministrze,
w za³¹czeniu przekazujê, zgodnie z w³aœciwoœci¹, pismo Pana Bogdana Borusewi-

cza Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2009 r. (znak:
BPS/DSK-043-2261/09) skierowane do Pana Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady
Ministrów, Ministra Gospodarki, przy którym za³¹czone zosta³o oœwiadczenie z³o¿one
przez Pana Senatora Witolda Idczaka wspólnie z innymi senatorami dotycz¹ce budowy
gazoportu w Œwinoujœciu.

Z powa¿aniem

Joanna Strzelec-£obodziñska

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 2 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z Oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Witolda Idczaka wspólnie

z innymi senatorami na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie
budowy gazoportu w Œwinoujœciu, przekazujê co nastêpuje.

W dniu 19 sierpnia 2008 roku Rada Ministrów podjê³a uchwa³ê, w której budowa
terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG zosta³a uznana za inwestycjê strategiczn¹
dla bezpieczeñstwa energetycznego Polski. Realizacja przedsiêwziêcia umo¿liwi dywer-
syfikacjê Ÿróde³ i kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski, realnie zwiêkszaj¹c na-
sze bezpieczeñstwo energetyczne.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu wy¿ej wspomnianej inwestycji, w Mini-
sterstwie Skarbu Pañstwa opracowany zosta³ projekt ustawy o inwestycjach w zakre-
sie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu, przyjêty
przez Sejm dnia 24 kwietnia 2009 r.

W dniu 29 czerwca 2009 r. podpisany zosta³ d³ugoterminowy kontrakt pomiêdzy
PGNiG SA i Qatargas na dostawy gazu ziemnego do Polski. Jest to pierwszy wieloletni
kontrakt na dostawy gazu z kierunku innego ni¿ rosyjski.

Zgodnie z zapisami ustawy o której mowa wy¿ej, inwestycje w zakresie terminalu
realizuj¹: Urz¹d Morski w Szczecinie, Zarz¹d Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie
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spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Szczecinie, Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM
spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie oraz Polskie LNG spó³ka z ograniczon¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Œwinoujœciu (spó³ka Polskie LNG od 1 stycznia 2010 r. jest
spó³k¹ akcyjn¹).

Nadzór nad przygotowaniem i realizacj¹ inwestycji w zakresie terminalu sprawuje
Minister Skarbu Pañstwa.

Ustawa precyzuje m.in. zakres prac oraz odpowiedzialnoœæ poszczególnych partne-
rów, jak równie¿ system decyzyjny prowadzonej inwestycji.

Ustawa okreœla, i¿ OGP Gaz-System SA jest odpowiedzialny za koordynacjê i prze-
bieg realizacji inwestycji w zakresie terminalu, a w szczególnoœci:

• opracowanie harmonogramu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie ter-
minalu;

• monitorowanie wykonywania zadañ zgodnie z harmonogramem przez podmioty
o których mowa powy¿ej;

• monitorowanie realizacji inwestycji w zakresie terminalu i sporz¹dzanie raportów
oraz rekomendowanie dzia³añ usprawniaj¹cych proces realizacji inwestycji w za-
kresie terminalu.

Do inwestycji w zakresie terminalu LNG w Œwinoujœciu zaliczaj¹ siê: budowa falo-
chronu os³onowego w porcie zewnêtrznym, stanowisko statkowe mog¹ce obs³u¿yæ
statki typu Q-flex, terminal wraz z infrastruktur¹ oraz gazoci¹g przy³¹czeniowy
Œwinoujœcie – Szczecin, ³¹cz¹cy terminal z krajow¹ sieci¹ przesy³ow¹.

Dla celów wykonania kontraktu z Qatargas przewiduj¹cego dostawy 1 mln ton LNG
(oko³o 1,5 mld metrów szeœciennych po regazyfikacji) wykorzystywanych bêdzie oko³o
11–13 statków rocznie. W ramach budowy terminalu powstan¹ ruroci¹gi do odbioru
skroplonego gazu ze statków, zbiorniki LNG oraz instalacje do regazyfikacji.

W zwi¹zku z tocz¹cym siê obecnie postêpowaniem maj¹cym na celu wy³onienie Ge-
neralnego Realizatora Inwestycji w zakresie terminalu LNG w Œwinoujœciu, w celu za-
pewnienia prawid³owego przebiegu ww. procedury, inwestor nie powinien w chwili
obecnej ujawniaæ przewidywanych kosztów inwestycji. Ostateczny kosztorys bêdzie
znany po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zdolnoœæ wysy³kowa terminalu w Œwinoujœciu w pierwszym etapie osi¹gnie poziom
5 miliardów metrów szeœciennych. Nastêpnie, w miarê wzrostu zapotrzebowania na
gaz, terminal bêdzie móg³ byæ rozbudowany do zdolnoœci wysy³kowej rzêdu 7,5 miliar-
da metrów szeœciennych.

Terminal zosta³ zaprojektowany przez konsorcjum pod kierunkiem kanadyjskiej
finny SNC LAVALIN. Projekt zosta³ wykonany z uwzglêdnieniem norm europejskich
przy zastosowaniu najnowoczeœniejszej technologii.

W ramach projektu budowy terminalu (inwestor: Polskie LNG SA) w roku 2009
uzyskano decyzje œrodowiskowe dotycz¹ce czêœci l¹dowej i morskiej oraz pozwolenie
na budowê dla czêœci l¹dowej terminalu. Otrzymano równie¿ decyzjê lokalizacyjn¹
w zakresie pozyskania gruntów pod budowê terminala LNG. W dniu 22 stycznia 2010
roku wyst¹piono o pozwolenie na budowê dla czêœci morskiej terminala. W lipcu 2009 r.
zakoñczono odbiór dokumentacji projektowej. W sierpniu 2009 r. wszczête zosta³o po-
stêpowanie na wybór G³ównego Realizatora Inwestycji oraz podmiotu wykonuj¹cego
zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego. Przeprowadzono prace przygotowawcze te-
renu budowy.

W zakresie budowy falochronu (inwestor: Urz¹d Morski w Szczecinie) uzyskano de-
cyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla falochronu (czêœæ l¹dowa i morska).
Uzyskano pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie na budowê. Ponadto, og³oszono
przetarg na wykonawcê robót (og³oszenie prekwalifikacji) oraz dokonano wyboru nad-
zoru przyrodniczego.

W zakresie budowy nabrze¿a w porcie zewnêtrznym w Œwinoujœciu (inwestor: Za-
rz¹d Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie SA) uzyskano decyzjê œrodowiskow¹, po-
zwolenie wodno-prawne, decyzjê lokalizacyjn¹ oraz pozwolenie na budowê. Wykonano
projekt budowlany oraz og³oszono przetarg na wykonawcê robót (og³oszenie prekwalifi-
kacji).
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W zakresie budowy gazoci¹gu przy³¹czeniowego (inwestor: OGP Gaz-System SA)
w styczniu 2010 roku uzyskano decyzjê œrodowiskow¹. Spó³ka Polskie LNG SA otrzy-
ma³a nowe warunki przy³¹czenia terminalu LNG w Œwinoujœciu do gazowej sieci prze-
sy³owej wraz z projektem Umowy przy³¹czeniowej.

Wœród zadañ planowanych do realizacji w zakresie terminala LNG w pierwszym
pó³roczu 2010 roku przewiduje siê podpisanie umowy z Generalnym Realizatorem In-
westycji. Rozpoczêcie budowy terminalu planuje siê na wrzesieñ 2010 roku, zaœ za-
koñczenie inwestycji w po³owie 2014 roku.

Zakoñczenie realizacji inwestycji w zakresie falochronu os³onowego przewiduje siê
w po³owie 2013 roku.

Budowa nabrze¿a w porcie zewnêtrznym w Œwinoujœciu zgodnie z harmonogra-
mem powinna zostaæ zakoñczona do koñca 2012 roku.

Realizacja inwestycji w zakresie gazoci¹gu przy³¹czeniowego Œwinoujœcie –
Szczecin zostanie zakoñczona w pierwszym pó³roczu 2013 roku.

Wyra¿am nadziejê, i¿ powy¿sze informacje wyczerpuj¹ zagadnienia podniesione
w oœwiadczeniu z³o¿onym przez senatorów Witolda Idczaka, Macieja Klimê oraz Grze-
gorza Czeleja podczas 46. posiedzenia Senatu w dniu 17 grudnia 2009 roku.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzymanym od pracowników Oœrodka Zamiejscowego

w Kaliszu Izby Skarbowej w Poznaniu apelem, dotycz¹cym proœby o podjêcie
dzia³añ w sprawie planowanej przez Ministerstwo Finansów likwidacji
oœrodków zamiejscowych w Kaliszu i Pile, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Oœrodki zamiejscowe, a wczeœniej izby skarbowe w Kaliszu i Pile, funkcjo-
nuj¹ od blisko trzydziestu lat. W œwiadomoœci mieszkañców tych regionów
utrwali³o siê ju¿ przekonanie, ¿e s¹ to organy, do których mo¿na siê zwróciæ
w celu uzyskania niezbêdnych informacji i przy niewielkich kosztach i niewiel-
kiej stracie czasu mo¿na mieæ zapewniony czynny udzia³ w postêpowaniu od-
wo³awczym. Likwidacja oœrodków zamiejscowych w Kaliszu i Pile zniweczy to
dobrodziejstwo i spowoduje, ¿e obywatel straci mnóstwo pieniêdzy i czasu na
dojazd do Poznania, a wyprawa z najdalszych miejsc Wielkopolski zajmie na-
wet ca³y dzieñ.

Niezrozumia³a jest dla mnie decyzja pana dyrektora Izby Skarbowej
w Poznaniu dotycz¹ca likwidacji oœrodków zamiejscowych w Kaliszu i Pile,
gdy¿ wed³ug pracowników dotychczasowe struktury izb skarbowych wraz
z funkcjonuj¹cymi w ich ramach oœrodkami sprawdzaj¹ siê i daj¹ mo¿liwoœæ
obs³ugi podatników na wysokim poziomie.

Argument wzmocnienia urzêdów skarbowych równie¿ nie znajduje uzasad-
nienia. Kadrê zatrudnion¹ w oœrodkach zamiejscowych stanowi¹ pracowni-
cy z co najmniej dwunastoletnim sta¿em pracy w organach pañstwowych.
Osoby te s¹ wykwalifikowane i maj¹ doœwiadczenie potrzebne do pracy mery-
torycznej w organie drugiej instancji. Ewentualna praca w organie podatko-
wym pierwszej instancji ma odmienny charakter, zatem nabyte umiejêtnoœci
i zdobyte kwalifikacje nie by³yby w pe³ni wykorzystane.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na czynnik ludzki, który ma ogromne zna-
czenie. Ewentualne dojazdy pracowników by³ych oœrodków zamiejscowych
do Poznania oznacza³yby poœwiêcanie pracy w sumie co najmniej dwunastu
godzin, poniewa¿ zajmowa³yby im oko³o czterech godzin. Wynikaj¹ce z tego
zmêczenie mog³oby mieæ wp³yw na wydajnoœæ i koncentracjê w pracy. Zmia-
na miejsca pracy spowodowa³aby tak¿e zwiêkszenie osobistych kosztów
pracownika zwi¹zanych z dojazdami, oko³o 1200 z³ miesiêcznie, co, bior¹c
pod uwagê wysokoœæ wynagrodzeñ, jest kwot¹ niebagateln¹.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do pana ministra z nastêpuj¹cymi
pytaniami. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie? Ilu
pracowników urzêdów skarbowych w Kaliszu i Pile znajdzie zatrudnienie,
gdzie i na jakich warunkach?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 18 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr BPS/DSK-043-

-2262/09 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Piotra Kaletê podczas 46. posiedze-
nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie informacji o planowanej likwidacji pod-
legaj¹cych Izbie Skarbowej w Poznaniu Oœrodków Zamiejscowych w Kaliszu i Pile
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Jednym z elementów reformy administracji pañstwowej, która wesz³a w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 1999 r. by³o ograniczenie liczby miast wojewódzkich, z 49 jakie ist-
nia³y przy zasadniczym dwustopniowym podziale terytorialnym pañstwa do 16 aktual-
nie istniej¹cych przy podziale trójstopniowym. Konsekwencj¹ tej zmiany by³a m.in.
likwidacja izb skarbowych w by³ych miastach wojewódzkich. Przes¹dzony zosta³ tym
samym los istniej¹cych w tych miastach organów podatkowych drugiej instancji.
Utworzenie na bazie zlikwidowanych izb skarbowych oœrodków zamiejscowych by³o
rozwi¹zaniem przejœciowym, przewidywanym pocz¹tkowo na okres ok. 3–4 lat, st¹d te¿
perspektywa likwidacji tych jednostek by³a znana od pocz¹tku ich istnienia.

Aktem prawnym, który dostosowywa³ organizacjê, obszar dzia³ania urzêdów i izb
skarbowych, a tak¿e ich siedziby do organizacji administracji publicznej okreœlonej
w ustawach reformuj¹cych by³o wydane przez Ministra Finansów, dzia³aj¹cego w poro-
zumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw administracji publicznej, rozporz¹dzenie
z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zasiêgu dzia³ania oraz siedzib urzê-
dów skarbowych i izb skarbowych (Dz. U. Nr 153, poz. 996 z póŸn. zm.). W za³¹czniku
Nr 2 do ww. rozporz¹dzenia zosta³ ustalony wykaz 16 izb skarbowych, których teryto-
rialny zasiêg dzia³ania pokrywa siê z obszarami 16 nowo utworzonych województw. By-
³a to kontynuacja zasady obowi¹zuj¹cej przed reform¹ administracji publicznej, kiedy
to w ka¿dym z 49 województw istnia³a 1 izba skarbowa. Aktualnie w tym zakresie obo-
wi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie tery-
torialnego zasiêgu dzia³ania oraz siedzib naczelników urzêdów skarbowych i dyrektorów
izb skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027 z póŸn. zm.) utrzymuj¹ce przyjête w rozpo-
rz¹dzeniu z 1998 r. siedziby i terytorialny zasiêg dzia³ania organów podatkowych.

Zgodnie ze Statutem izby skarbowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 5 do zarz¹dzenia
Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzêdów i izb
skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7, poz. 55 z póŸn. zm.),
kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie funkcjonowania izb skarbowych,
w tym tak¿e oœrodków zamiejscowych nale¿¹ do dyrektorów izb skarbowych. Dyrektor
izby skarbowej mo¿e, w uzasadnionych przypadkach, przesun¹æ zadania pomiêdzy ko-
mórkami organizacyjnymi izby, np. z komórki organizacyjnej w oœrodku zamiejsco-
wym do komórki w siedzibie izby. Za zgod¹ Ministra Finansów dyrektor izby skarbowej
mo¿e tak¿e ³¹czyæ lub dzieliæ komórki organizacyjne, w tym równie¿ w oœrodku zamiej-
scowym, uwzglêdniaj¹c przy tym zakres i rozmiar zadañ. Nastêpstwem tych dzia³añ
mo¿e staæ siê koniecznoœæ przesuwania etatów. Dyrektor izby skarbowej, jako organ
zarz¹dzaj¹cy izb¹ skarbow¹, jest równie¿ uprawniony do wnioskowania do Ministra Fi-
nansów o likwidacjê oœrodka zamiejscowego.

W rezultacie podejmowanych w tym zakresie przez dyrektorów izb skarbowych
dzia³añ, liczba funkcjonuj¹cych oœrodków zamiejscowych izb skarbowych uleg³a
zmniejszeniu, z 24 jakie powsta³y z dniem 1 stycznia 1999 r. do 19 w chwili obecnej. Do
stopniowego ograniczania funkcjonowania oœrodków zamiejscowych izb skarbowych
zmierza tak¿e odpowiednio prowadzona polityka kadrowa. Zgodnie z zaleceniem Mini-
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sterstwa Finansów, które dyrektorzy izb skarbowych otrzymali w 2004 r. etaty zwal-
niane w oœrodkach zamiejscowych w wyniku rozwi¹zania umowy o pracê powinny byæ
zasadniczo przekazywane do macierzystej izby skarbowej.

W ocenie Ministerstwa Finansów, podejmowane dotychczas w zakresie funkcjono-
wania oœrodków zamiejscowych izb skarbowych dzia³ania nie wp³ynê³y na pogorszenie
siê poziomu obs³ugi podatników i skutecznoœæ poboru dochodów na rzecz bud¿etu
pañstwa oraz bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego. Oœrodki zamiejscowe izb
skarbowych wykonuj¹ bowiem zadania g³ównie w zakresie orzecznictwa i rozpatrywa-
nia odwo³añ w drugiej instancji i podatnicy rzadko kontaktuj¹ siê z tymi jednostkami.
Dlatego te¿ bliskoœæ terytorialna tych organów ma generalnie drugorzêdne znaczenie
dla podatników. Natomiast w przypadku potrzeby uzyskania przez podatnika informa-
cji odnoœnie do stosowania przepisów prawa podatkowego istnieje mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z pomocy ekspertów infolinii – Krajowej Informacji Podatkowej, zaœ pisemne
interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika mo¿-
na uzyskaæ kieruj¹c wniosek w formie pisemnej do Ministra Finansów.

Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e prowadzone s¹ prace w zakresie transformacji dzia³ania
administracji podatkowej w ramach projektu e-Podatki. Zrealizowanie kolejnych ele-
mentów tego projektu bêdzie skutkowaæ uproszczeniem kontaktów pomiêdzy podatni-
kiem a organem podatkowym, a tym samym spowoduje koniecznoœæ dostosowania
struktury do nowych mo¿liwoœci dzia³ania. Dlatego te¿ zasadnicze zmiany w organiza-
cji i zakresie dzia³ania organów podatkowych bêd¹ zmierza³y w kierunku zmniejszenia
liczby jednostek administracji podatkowej. Niezale¿nie od projektu e-Podatki podejmo-
wane s¹ tak¿e dzia³ania, które maj¹ na celu dostosowanie okreœlonych w zarz¹dzeniu
Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. statutów urzêdów i izb skarbowych
do zmieniaj¹cego siê zakresu realizowanych zadañ. Jednym z nastêpstw ww. dzia³añ
mo¿e byæ tak¿e koniecznoœæ wprowadzenia adekwatnych zmian w dotychczasowej
strukturze organizacyjnej tych jednostek.

Pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e zaproponowana przez Dyrektora Izby
Skarbowej w Poznaniu optymalizacja struktury organizacyjnej ma na celu przede
wszystkim usprawnienie funkcjonowania Izby Skarbowej i podniesienie poziomu ob-
s³ugi podatników. Zmiany nie bêd¹ mia³y wp³ywu na ogólny poziom zatrudnienia
w wielkopolskiej administracji podatkowej. Jednym z podstawowych za³o¿eñ powsta-
j¹cych w resorcie finansów projektów reorganizacji jest bowiem pe³ne wykorzystanie
potencja³u, jakim s¹ kwalifikacje i doœwiadczenie zawodowe pracowników prze-
kszta³canych jednostek. Dla pracowników likwidowanych czy te¿ przekszta³canych
jednostek przygotowywane s¹ propozycje dalszego zatrudnienia w resorcie, które
uwzglêdniaj¹ zarówno kwalifikacje ka¿dego pracownika, jak i jego warunki osobiste
oraz okolicznoœci zwi¹zane z miejscem zamieszkania. Propozycje zmierzaj¹ do zagwa-
rantowania przenoszonym osobom mo¿liwoœci kontynuowania pracy na dotychczaso-
wych stanowiskach i warunkach pracy. Nieuniknione zmiany na niekorzyœæ
pracowników mog¹ wi¹zaæ siê jedynie z faktem zmniejszenia siê liczby dotychczaso-
wych stanowisk kierowniczych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz

90 46. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie informacje

prasowe dotycz¹ce planowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej likwi-
dacji 69. Pu³ku Przeciwlotniczego w Lesznie.

W ramach dzia³añ reorganizacyjnych si³ zbrojnych w latach 2007–2012
leszczyñscy przeciwlotnicy zostan¹ wcieleni do 4. Zielonogórskiego Pu³ku
Przeciwlotniczego z Czerwieñska. W zwi¹zku z likwidacj¹ jednostki zostanie
zredukowana liczba pododdzia³ów, a tak¿e oficerów i ¿o³nierzy. Fakt ten budzi
niepokój wœród w³adz Leszna, mieszkañców tego miasta i samych ¿o³nierzy.

Od kilku lat pojawia³y siê informacje o likwidacji leszczyñskiej jednostki,
zawsze jednak udawa³o siê znaleŸæ argumenty przemawiaj¹ce za jej pozo-
stawieniem.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy resort obrony narodowej faktycznie planuje po³¹czenie 69. Leszczyñ-

skiego Pu³ku Przeciwlotniczego z jednostk¹ w Czerwieñsku?
Czym spowodowana jest decyzja o likwidacji leszczyñskiej jednostki?
Jaki bêdzie los ¿o³nierzy z leszczyñskiego pu³ku przeciwlotniczego?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 2009.12.30

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Kalety z³o¿one podczas

46. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie
likwidacji 69. Pu³ku Przeciwlotniczego w Lesznie (BPS/DSK-043-2263/09) uprzejmie
proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Przeprowadzane w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dzia³ania reorgani-
zacyjne wynikaj¹ ze zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ i potrzeb obronnych naszego
kraju. Aktualnie w resorcie obrony narodowej wdra¿ane s¹ postanowienia „Programu
rozwoju Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2012” wraz z aneksami.
Znajduj¹ siê w nich zapisy dotycz¹ce przeformowania, rozformowania lub integracji
czêœci jednostek wojskowych, jak równie¿ sformowania nowych. Wdro¿ony zostanie
równie¿ nowy model organizacji i funkcjonowania jednostek przeciwlotniczych Wojsk
L¹dowych. Polega³ on bêdzie na zintegrowaniu szeœciu pu³ków przeciwlotniczych w ra-
mach trzech jednostek wojskowych tego typu. W tej grupie znajduje siê równie¿
69. pu³k przeciwlotniczy w Lesznie.

Prace analityczno-planistyczne, prowadzone w resorcie obrony narodowej, wska-
za³y na koniecznoœæ zintegrowania wspomnianego pu³ku z 4. pu³kiem przeciwlotni-
czym w Czerwieñsku w ramach jednego 4. pu³ku przeciwlotniczego, dyslokowanego
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w dwóch garnizonach – Czerwieñsk i Leszno. Pozostawienie tych jednostek w ich do-
tychczasowej dyslokacji oceniono jako nieuzasadnione ekonomicznie.

Pragnê w tym miejscu wskazaæ, i¿ wszystkie zmiany skutkuj¹ce przebudow¹
struktur organizacyjnych rodzajów i komponentów Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej poddawane s¹ wszechstronnym analizom, ze szczególnym uwzglêdnieniem zasa-
dy „koszt-efekt”, w kontekœcie potrzeb obronnych, wydatkowania œrodków finanso-
wych z bud¿etu pañstwa, a tak¿e skutków dla spo³ecznoœci lokalnych.

Odnosz¹c siê do kwestii przysz³oœci ¿o³nierzy s³u¿¹cych w dwóch wspomnianych
jednostkach wojskowych uprzejmie informujê, ¿e znaczna czêœæ ¿o³nierzy z Leszna po-
zostanie w swoim dotychczasowym garnizonie, w ramach 4. pu³ku przeciwlotniczego.
Ponadto, w wyniku integracji, 4. pu³k przeciwlotniczy przyjmie now¹ strukturê organi-
zacyjn¹, zwiêkszy swój potencja³ bojowy, a liczba stanowisk etatowych w tej jednostce
wojskowej wzroœnie. Ocenia siê, ¿e stan etatowy ¿o³nierzy w przysz³ym 4. pu³ku prze-
ciwlotniczym bêdzie wy¿szy ni¿ obecnie w dwóch wspomnianych jednostkach wojsko-
wych ³¹cznie.

Zgodnie z Planem zamierzeñ organizacyjnych i dyslokacyjnych Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej na 2010 rok oraz g³ównymi kierunkami zmian organizacyjnych na
2011 rok wdra¿anie systemowych rozwi¹zañ w jednostkach przeciwlotniczych Wojsk
L¹dowych rozpocznie siê w 2010 r., a integracja wspomnianych wy¿ej pu³ków zostanie
przeprowadzona w 2011 r.

Przedstawiaj¹c niniejsze wyjaœnienia, wyra¿am nadziejê, ¿e uzna je Pan Marsza³ek
za satysfakcjonuj¹ce.

Z powa¿aniem

w z. Stanis³aw J. Komorowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 25 czerwca 2009 r., dwadzieœcia dni od publikacji w Dzienniku

Urzêdowym Unii Europejskiej L 140, 05/06/2009 P. 0016–0062, wesz³a
w ¿ycie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ od-
nawialnych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy 2001/77/WE
oraz 2003/30/WE.

Do tej pory w wiêkszoœci stanowisk, w ostatnich stanowiskach ministra
infrastruktury wskazuje siê, ¿e w obecnym porz¹dku prawnym nie ma mo¿li-
woœci zaliczenia inwestycji polegaj¹cych na wykorzystywaniu OZE do celów
publicznych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi. Dyrektywa wydaje siê zmieniaæ w zasadniczy sposób warunki zaliczania
wykorzystywania OZE do kategorii celu publicznego na gruncie polskiego
prawa, gdy¿ daje podstawy do zaliczenia urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wykorzy-
stywania odnawialnych Ÿróde³ energii do narzêdzi s³u¿¹cych ochronie œrodo-
wiska (miêdzy innymi w pkt 1, 42 i 44 uzasadnienia dyrektywy). Wydaje siê,
¿e wejœcie w ¿ycie nowej dyrektywy rozstrzyga tym samym spór interpreta-
cyjny zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ uznania za inwestycjê celu publicznego przed-
siêwziêcia polegaj¹cego na wykorzystaniu tych Ÿróde³ do wytwarzania
energii na mocy art. 2 pkt 5 Umowy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz art. 6 ust. 4 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Artyku³y te umo¿liwiaj¹ bowiem
zaliczenie do inwestycji celu publicznego budowy oraz utrzymania obiektów
i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o odpowiedŸ na pytanie, czy w œwietle zapisów dyrektywy 2001/28/WE
urz¹dzenia wykorzystuj¹ce OZE do produkcji energii, które przyczyniaj¹ siê
do redukcji emisji CO2 i tym samym zgodnie z zapisami dyrektywy stanowi¹
narzêdzie polityki klimatycznej i ekologicznej UE, nale¿y uznaæ tak¿e
w œwietle polskiego prawa za urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie œrodowiska, a tym
samym uznaæ ich budowê i utrzymanie za cel publiczny?

Kazimierz Kleina

Stanowisko

Warszawa, 28 grudnia 2009 r.

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

W nawi¹zaniu do pisma z dnia 22 grudnia br. znak: BPS/DSK-043-2264/09,
otrzymanego od Marsza³ka Senatu RP, w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez sena-
tora Kazimierza Kleinê podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r.,
przekazujê wed³ug kompetencji ww. pismo.

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

46. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r. 93



Stanowisko
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 28 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi na

oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Kazimierza Kleinê w dniu 17 grudnia 2009
roku, przekazane przez Ministra Œrodowiska pismem z dnia 28 grudnia 2009 roku,
przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 22 grudnia 2009 roku znak BPS/DSK-043-
-2264/09.

Pan Senator Kazimierz Kleina w oœwiadczeniu poruszy³ problem zaliczenia do kata-
logu celu publicznego inwestycji polegaj¹cych na budowie i utrzymaniu urz¹dzeñ wy-
korzystuj¹cych OZE do produkcji energii, powo³uj¹c siê na art. 6 pkt 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z póŸn. zm.). Poniewa¿ problem dotyczy ochrony œrodowiska, uzna³em, i¿ zasadne jest
zasiêgniêcie opinii Ministra Œrodowiska w tym zakresie. W zwi¹zku z powy¿szym w ce-
lu udzielenia rzetelnej i wyczerpuj¹cej odpowiedzi na pytanie Pana Senatora, uprzej-
mie proszê o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi na ww. oœwiadczenie.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 6 maja 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedni na pismo Pana Marsza³ka z dnia 22 grudnia 2009 r., znak BPS/DSK-

-043-2264/09, zawieraj¹ce oœwiadczenie Pana Senatora Kazimierza Kleiny, dotycz¹ce
mo¿liwoœci zakwalifikowania odnawialnych Ÿróde³ energii do kategorii inwestycji celu
publicznego, przekazane przez Ministra Œrodowiska, uprzejmie przedstawiam stano-
wisko w tej sprawie.

Analiza obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych inwestycji celu publicznego,
z uwzglêdnieniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych
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zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,
nie wskazuje jednoznacznie na mo¿liwoœæ zaliczenia przedsiêwziêæ zwi¹zanych z odna-
wialnymi Ÿród³ami energii do kategorii inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) przez „inwestycje celu publicz-
nego” nale¿y rozumieæ dzia³ania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym
(powiatowym, wojewódzkim, krajowym), stanowi¹ce realizacjê celów, o których mowa
w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸn. zm.). Powy¿szy przepis art. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami zawiera szeroki katalog dzia³añ, które w rozumieniu tej ustawy s¹
celami publicznymi.

W orzecznictwie s¹dów administracyjnych oraz S¹du Najwy¿szego ugruntowany
jest pogl¹d co do restrykcyjnego ujmowania pojêcia „celu publicznego”. Na powy¿sze
wskazuje miêdzy innymi Naczelny S¹d Administracyjny – Oœrodek Zamiejscowy w Kra-
kowie w wyroku z dnia 10 paŸdziernika 2000 r., sygn. akt II SA/Kr 1010/2000, oraz
S¹d Najwy¿szy – Izba Cywilna w uchwale z dnia 17 lipca 2003 r., sygn. akt III CZP 46/2003.
Okreœlenie celów publicznych w ustawie s³u¿y ograniczeniu w³adzy administracji pub-
licznej, której przys³uguj¹ uprawnienia i obowi¹zki do ich realizacji, aby zapobiec dzia-
³aniom opartym na swobodnym uznaniu pojêcia „celu publicznego”. Przepis art. 6
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami zawiera katalog celów publicznych, który nie
mo¿e byæ rozszerzany w drodze wyk³adni (Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku
z 15 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 548/07).

Przywo³ane powy¿ej orzecznictwo s¹dowe dotycz¹ce instytucji celu publicznego
jest jak najbardziej uzasadnione. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e ocena dzia³alnoœci orga-
nów administracji publicznej dokonywana przez s¹dy administracyjne, sprowadza siê
do kontroli prawid³owoœci rozstrzygniêcia pod wzglêdem zgodnoœci z przepisami prawa
materialnego oraz pod wzglêdem zgodnoœci z przepisami postêpowania administracyj-
nego. S¹dy administracyjne sprawuj¹, w zakresie swojej w³aœciwoœci, kontrolê pod
wzglêdem zgodnoœci z prawem zaskar¿onych aktów lub czynnoœci organów admini-
stracji publicznej, w tym tak¿e tych dotycz¹cych celów publicznych (np. decyzji lokali-
zuj¹cych cel publiczny, czy decyzji o wyw³aszczeniu nieruchomoœci pod realizacjê celu
publicznego).

Z treœci przepisu pkt 4 art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami wynika, ¿e ce-
lem publicznym jest budowa oraz utrzymywanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochro-
nie œrodowiska, zbiorników i innych urz¹dzeñ wodnych s³u¿¹cych zaopatrzeniu
w wodê, regulacji przep³ywów i ochronie przed powodzi¹, a tak¿e regulacja i utrzymy-
wanie wód oraz urz¹dzeñ melioracji wodnych, bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa
lub jednostek samorz¹du terytorialnego. Zatem ustawodawca wyraŸnie wskaza³, ¿e ce-
lem publicznym jest budowa oraz utrzymywanie obiektów i urz¹dzeñ „s³u¿¹cych
ochronie œrodowiska”.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e okreœlenie celu publicznego jest istotnym elementem wyw³a-
szczenia nieruchomoœci. Zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami, we wniosku o wyw³aszczenie nale¿y okreœliæ cel publiczny, do którego
realizacji nieruchomoœæ jest niezbêdna. Cel wyw³aszczenia oznacza zatem wskazanie
konkretnego celu publicznego, jednego z wymienionych w art. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami lub okreœlonych w ustawach szczególnych, np. art. 29–32 ustawy
z dnia 27 paŸdziernika 1994 r. o autostradach p³atnych oraz Krajowym Funduszu Dro-
gowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z póŸn. zm.). Z powy¿szego wynika, ¿e dla
realizacji inwestycji celu publicznego nie mo¿na wskazaæ kilku celów poza jednym
podstawowym.

W przypadku budowy obiektu s³u¿¹cego do wytwarzania energii ze Ÿróde³ odna-
wialnych, podstawowym celem realizacji takiego obiektu bêdzie wytwarzanie energii,
nie zaœ ochrona œrodowiska, o której mowa w pkt 4 art. 6 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami. Minister Gospodarki, bêd¹cy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póŸn. zm.)
naczelnym organem administracji rz¹dowej w³aœciwym w sprawach polityki energetycz-
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nej, w piœmie z dnia 30 grudnia 2009 r., znak DE-VIII-022-1-SzK/09, stanowi¹cym od-
powiedŸ na wyst¹pienie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie zajêcia stanowiska odnoœnie do proponowanych zmian przepisów maj¹cych
usprawniæ prowadzenie inwestycji w budowê nowych mocy wytwórczych energii elek-
trycznej w tym Ÿróde³ odnawialnych oraz rozbudowê elektroenergetycznej sieci dystry-
bucyjnej i przesy³owej, stwierdzi³ m.in. ¿e: „Pojedyncze Ÿród³a wytwórcze (bez
dostosowanej do nich w³aœciwej infrastruktury sieciowej), nie realizuj¹ ¿adnego celu
publicznego, lecz wy³¹cznie indywidualny cel inwestora d¹¿¹cego do maksymalizacji
zysku z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Dopiero Ÿród³a wytwórcze wspólnie
z innymi Ÿród³ami i elementami infrastruktury, jako wiêksza zbiorowoœæ, mog¹ realizo-
waæ okreœlony cel publiczny taki jak bezpieczeñstwo dostaw energii, stabilizacja pracy
krajowego systemu elektroenergetycznego lub realizacja okreœlonych celów iloœciowych
w zakresie produkcji energii elektrycznej”.

Ponadto, zgodnie z polityk¹ klimatyczn¹ prowadzon¹ przez Uniê Europejsk¹, pod-
stawowym celem dzia³añ podejmowanych w ramach tej polityki jest zmniejszenie re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych, które przyczyniaj¹ siê do zmian klimatu. Do
realizacji tego celu s³u¿yæ maj¹ przede wszystkim kontrola zu¿ycia energii w Europie
oraz zwiêkszone stosowanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych wraz z oszczêdnoœci¹ ener-
gii i zwiêkszon¹ efektywnoœci¹ energetyczn¹ (pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dy-
rektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE). Ochrona œrodowiska ma byæ jedynie na-
stêpstwem (wynikiem) realizowanej polityki klimatycznej. Wszystkie zaœ dzia³ania
zmierzaj¹ce do realizacji tej polityki nie powinny niweczyæ celu podstawowego.

Z powy¿szych wzglêdów, w mojej ocenie, zaliczenie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z od-
nawialnymi Ÿród³ami energii do inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt 4
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, jest niezasadne.

Przekazuj¹c powy¿sze stanowisko, uprzejmie przepraszam Pana Marsza³ka za
zw³okê w jego przekazaniu oraz uprzejmie informujê, i¿ stanowi ono wyraz pogl¹dów
resortu infrastruktury, ze wzglêdu na brak stanowiska resortu œrodowiska wobec
przedstawionego pogl¹du.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie okolicznoœci przekazania przez Pro-

kuraturê Okrêgow¹ w Katowicach materia³ów pedofilskich miesiêcznikowi
„Chip”.

1. Czy zosta³o naruszone prawo?
2. Kto ponosi odpowiedzialnoœæ za przekazanie materia³ów pedofilskich

miesiêcznikowi „Chip”?
3. Czy prokurator przekazuj¹cy zdjêcia do publikacji w miesiêczniku

„Chip” przekroczy³ swoje uprawnienia?
4. Czy prokuratura bez decyzji s¹du mo¿e przekazywaæ materia³y pedo-

filskie do prasy?
5. Jakie uregulowania prawne obowi¹zuj¹ w odniesieniu do udostêpnia-

nia tego typu materia³ów osobom trzecim i czy w zwi¹zku z tym zosta³o naru-
szone prawo?

6. Jakie czynnoœci zamierza podj¹æ prokurator generalny, aby w przy-
sz³oœci nie dosz³o do tego typu zdarzeñ?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 19 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana

Tomasza Arabskiego pismem z dnia 29 grudnia 2009 roku, o sygn. DSPA-4813-
-76(1)/09, oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Macieja Klimê podczas 46. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 roku, dotycz¹ce okolicznoœci przekazania
przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Katowicach materia³ów pedofilskich miesiêcznikowi
„Chip” uprzejmie informujê, ¿e Prokuratura Okrêgowa w Katowicach prowadzi³a po-
stêpowanie przygotowawcze, w sprawie rozpowszechniania za pomoc¹ poczty elektro-
nicznej w okresie od 18 maja do 25 wrzeœnia 2006 roku, na terenie województwa
œl¹skiego treœci pornograficznych z udzia³em ma³oletnich oraz w sprawie posiadania
plików o charakterze pornograficznym z udzia³em osób ma³oletnich poni¿ej lat 15, tj.
o przestêpstwo z art. 202 § 3 i 4a k.k. i inne.

Œledztwo w tej sprawie wszczête zosta³o w dniu 19 marca 2007 roku, przez Komen-
dê Wojewódzk¹ Policji w Katowicach.
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Podstaw¹ wszczêcia postêpowania by³y materia³y wy³¹czone ze œledztwa prowadzo-
nego przez Komendê Wojewódzk¹ w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Okrêgowej
w Tarnobrzegu. Dotyczy³o ono przechowywania, posiadania i rozpowszechniania treœci
pornograficznych z udzia³em ma³oletnich, poprzez ich udostêpnienie za poœredni-
ctwem poczty elektronicznej przez osobê pos³uguj¹c¹ siê nickiem „m³otek” Jak ustalo-
no, osoby pos³uguj¹ce siê ró¿nymi adresami e-mail wymienia³y siê treœciami
pornograficznymi za poœrednictwem korespondencji prowadzonej drog¹ elektroniczn¹.
Do poszczególnych „nicków” funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszo-
wie przyporz¹dkowali dane osobowe osób zamieszkuj¹cych, miêdzy innymi na terenie
Œl¹ska.

W toku prowadzonych czynnoœci zabezpieczono p³yty z zapisem zawartoœci skrzy-
nek e-mail, które poddano oglêdzinom. Oglêdziny potwierdzi³y fakt posiadania przez
okreœlone osoby treœci pornograficznych w postaci zdjêæ. Zdjêcia w wiêkszoœci przed-
stawia³y treœci pornograficzne, za czym przemawia³ fakt, ¿e prezentacje mia³y charak-
ter zdepersonifikowany, demonstrowane s¹ organy w ich funkcjach p³ciowych
i ginekologiczno-anatomicznej budowie. Osoby na zdjêciach to ma³oletni poni¿ej 15 ro-
ku ¿ycia, o czym œwiadczy zarówno ich ogólny wygl¹d zewnêtrzny, jak i uwidocznione
na zdjêciach organy p³ciowe. Na niektórych zdjêciach utrwalone zosta³y treœci porno-
graficzne z pos³ugiwaniem siê zwierzêciem, jak równie¿ utrwalone zosta³y czynnoœci
seksualne z udzia³em nieletnich.

W oparciu o zestawiania logowañ dokonywanych z poszczególnych kont poczty in-
ternetowej, posiadane adresy oraz dane dodatkowe uzyskane od administratorów por-
talu aukcyjnego Allegro.pl i komunikatora internetowego Gadu-gadu dokonano
ustaleñ dotycz¹cych to¿samoœci osób pos³uguj¹cych siê okreœlonymi adresami e-mail.

Wobec tych osób wydano postanowienia o przeszukaniu.
Celem przeprowadzonych przeszukañ by³o ujawnienie rzeczy mog¹cych stanowiæ

dowód w prowadzonym postêpowaniu karnym w szczególnoœci jednostek komputero-
wych, stacjonarnych i przenoœnych, elektronicznych noœników danych i pamiêci ze-
wnêtrznej, wydruków zdjêæ o treœci pornograficznej.

W wyniku przeprowadzonych czynnoœci zabezpieczono sprzêt komputerowy, noœ-
niki pamiêci, p³yty CD, DVD, które po przeprowadzeniu oglêdzin zosta³y poddane ba-
daniu przez bieg³ych z zakresu informatyki celem dokonania przegl¹du i odczytania
zawartoœci twardego dysku komputerów, stwierdzenia oryginalnoœci zainstalowanego
oprogramowania, ustalenia czy w pamiêci urz¹dzenia znajduj¹ siê pliki z treœci¹ o cha-
rakterze pornograficznym (zarówno w formie danych aktywnych, jak i nieaktywnych),
ustalenia, czy na dysku znajduj¹ siê œlady rozpowszechniania treœci pornograficznych
wraz ze wskazaniem ewentualnego okresu rozpowszechniania.

W toku tego postêpowania, kolejnymi decyzjami wy³¹czono materia³y dotycz¹ce po-
szczególnych podejrzanych, kieruj¹c przeciwko nim akty oskar¿enia. £¹cznie skiero-
wano 8 aktów oskar¿enia do S¹dów Rejonowych w Tychach, Sosnowcu, D¹browie
Górniczej, Cieszynie, Gliwicach i Bielsku-Bia³ej przeciwko 8 oskar¿onym o po-
pe³nienie czynów z art. 202 § 4a k.k. Ostatni z nich skierowano w dniu 30 czerwca
2008 roku.

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2008 roku w pozosta³ej czêœci umorzono postê-
powanie – na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec braku znamion czynu zabronionego.

Decyzjê powy¿sz¹ podjêto na podstawie poczynionych w œledztwie ustaleñ, z któ-
rych wynika³o, ¿e na czêœci zabezpieczonych w toku œledztwa p³yt i innych przedmio-
tów, nie znajduj¹ siê treœci pornograficzne o charakterze zabronionym oraz opinii
bieg³ego z zakresu techniki komputerowej, która wykluczy³a, aby za pomoc¹ zabezpie-
czonych u dalszych 25 osób, komputerów i komunikatorów zewnêtrznych, rozpowszechnia-
no treœci pornograficzne o charakterze zabronionym.

Postanowienie powy¿sze uprawomocni³o siê z chwil¹ wydania.
Przekazanie przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Katowicach wyselekcjonowanych ma-

teria³ów sprawy, miesiêcznikowi „Chip”, nast¹pi³o w³aœnie z postêpowania zakoñczo-
nego prawomocnym postanowieniem z dnia 23 czerwca 2008 roku, o umorzeniu
œledztwa – z powodu braku znamion czynu zabronionego, na podstawie przepisów
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ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 roku, o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112
z 2001 roku, poz. 1198 z póŸn. zm.).

Jak wynika z analizy akt Prokuratury Okrêgowej w Katowicach w dniu 14 paŸdzier-
nika 2009 roku, Rafa³ Petras redaktor miesiêcznika komputerowego „Chip” wyst¹pi³
do Prokuratora Okrêgowego w Katowicach z wnioskiem w trybie cyt. wy¿ej ustawy
o udostêpnienie materia³ów œledztwa, na potrzeby publikacji prasowej. Sprawa zosta³a
przekazana celem zajêcia stanowiska Naczelnikowi Wydzia³u VI d/s Przestêpczoœci
Gospodarczej Prokuratury Okrêgowej w Katowicach.

W dniu 20 paŸdziernika 2009 roku, przedstawi³ on Prokuratorowi Okrêgowemu
w Katowicach swoje stanowisko na piœmie. Stwierdzi³, i¿ planowana przez miesiêcznik
publikacja dotycz¹ca rozpowszechniania pornografii dzieciêcej za poœrednictwem in-
ternetu jest celowa bowiem m.in. pozwoli na uœwiadomienie jego u¿ytkownikom, ¿e ju¿
samo posiadanie pornografii z udzia³em osób ma³oletnich jest przestêpstwem.

Reasumuj¹c swoj¹ opiniê wniós³ o udzielenie mu lub rzecznikowi prasowemu zgo-
dy na przedstawienie dziennikarzowi Rafa³owi Petrasowi ogólnej charakterystyki œledz-
twa, jak te¿ wyra¿enie zgody na przekazanie mu w formie elektronicznej kilku
dowodowych zdjêæ ze œledztwa, jednak z nastêpuj¹cymi zastrze¿eniami:

1. zdjêcia pochodziæ bêd¹ z umorzonej przez prokuratora czêœci postêpowania,
2. zdjêcia nie bêd¹ mia³y charakteru drastycznego – tj. nie bêd¹ nale¿a³y do kategorii

tzw. „twardej pornografii”, a bêd¹ nale¿a³y do grupy zdjêæ stylizowanych,
3. osoby, których wizerunek bêdzie na tych¿e zdjêciach, nie bêd¹ w wieku poni¿ej

15 lat (co zreszt¹ sta³o siê m.in. w wyniku opinii bieg³ego pediatry przyczyn¹ umo-
rzenia postêpowania), a bêd¹ w wieku zbli¿onym,

4. przed publikacj¹ artyku³u, jak i zdjêæ, publikacja zostanie przedstawiona do auto-
ryzacji lub ewentualnie:

5. informatycy Prokuratury Okrêgowej w Katowicach dokonaj¹ w ramach programu
do edycji zdjêæ korekty dowodowych plików – celem ukrycia cech indentyfikacyj-
nych osób lub te¿ ukrycia elementów dra¿liwych (co i tak jest obowi¹zkiem wnios-
kodawcy przed publikacj¹).

W dniu 23 paŸdziernika 2009 roku, Prokurator Okrêgowy w Katowicach w zwi¹zku
ze z³o¿onym w dniu 14 paŸdziernika 2009 roku, wnioskiem miêdzy innymi o udostêp-
nienie – w trybie Ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 roku o dostêpie do informacji publicz-
nej – zdjêæ w wersji elektronicznej w formacie „JPG” w sprawie rozpowszechniania
pornografii dzieciêcej, wyrazi³a zgodê na rozmowê z prokuratorem – referentem ww.
œledztwa oraz na udostêpnienie zdjêæ z akt sprawy z zastrze¿eniem, ¿e nie bêd¹ zawie-
ra³y danych, mog¹cych s³u¿yæ do identyfikacji osób, jak te¿ tzw. danych wra¿liwych.

Nadto zastrzeg³a – w trybie art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku –
Prawo prasowe (Dz. U. z dnia 7 lutego 1984 roku, Nr 5/1984 roku, poz. 24 wraz z póŸn.
zm.) – autoryzacjê dos³ownie cytowanej wypowiedzi prokuratora.

Nastêpnie plik 13 wybranych, zgodnie z opisanymi wy¿ej kryteriami zdjêæ ze spra-
wy, zosta³ zaszyfrowany na p³ycie CD. Zaszyfrowany wolumin zabezpieczony 40 znako-
wym has³em zosta³ przekazany redakcji miesiêcznika.

Materia³ prasowy ukaza³ siê w grudniowym numerze miesiêcznika „Chip”.
W pozosta³ym zakresie wynikaj¹cym z oœwiadczenia senatora Macieja Klimy toczy

siê przeddyscyplinarne postêpowanie wyjaœniaj¹ce, prowadzone przez rzecznika dys-
cyplinarnego Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.

Ustalenia poczynione w tym postêpowaniu, poddane zostan¹ karno-prawnej oce-
nie, która pozwoli na podjêcie decyzji w przedmiocie istnienia podstaw do wdro¿enia
w powy¿szej sprawie ewentualnego postêpowania sprawdzaj¹cego b¹dŸ przygoto-
wawczego w wypadku stwierdzenia, ¿e zachowanie prokuratorów polegaj¹ce na udo-
stêpnieniu materia³ów dowodowych z umorzonego prawomocnie postêpowania
nosi³o znamiona czynu zabronionego polegaj¹cego na przekroczeniu uprawnieñ s³u¿-
bowych.

Z tych to przedstawionych powy¿ej wzglêdów, udzielenie w chwili obecnej wyczer-
puj¹cych odpowiedzi na postawione przez Pana Senatora Macieja Klimê w jego oœwiad-
czeniu pytañ, jest niemo¿liwe, bowiem stanowi³oby naruszenie zasady postêpowania
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karnego, wynikaj¹cej z treœci art. 297 k.p.k. okreœlaj¹cej jakie przed postêpowaniem
przygotowawczym stoj¹ zadania i tylko po ich zrealizowaniu by³oby mo¿liwe ustosun-
kowanie siê do kwestii podniesionych przez Pana Senatora.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Edmund Zalewski
Prokurator Krajowy
Zastêpca Prokuratora Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pogarszaj¹cej siê kondycji PKP SA i spó³ek Grupy PKP towarzysz¹ niekorzystne

zjawiska. Obecnie na ulicy Targowej w Warszawie g³oduje dziewiêciu kole-
jarzy, którzy nawet i tu, w Izbie refleksji, zostali wprowadzeni, Panie i Panowie
Senatorowie, w b³¹d przez pana ministra Engelhardta, który w odpowiedzi na
moje pytanie, czy s¹ podpisane pakiety socjalne, gwarantowa³, ¿e takie pakiety
s¹ podpisane. Dzisiejszy dzieñ pokazuje, ¿e Przewozy Regionalne przekazano
samorz¹dom i ¿e ¿adnych pakietów socjalnych nie ma. Spó³ka liczy szesnaœcie
tysiêcy pracowników, a szeœæ tysiêcy miejsc pracy jest przewidzianych do re-
dukcji. W zwi¹zku z tym, jako senator Rzeczypospolitej, jako kolejarz, zwracam
siê do pana ministra z apelem o podjêcie z g³oduj¹cymi rozmów w obecnoœci kon-
wentu marsza³ków, bo nie s¹ realizowane tak¿e podpisane porozumienia,
dotycz¹ce roku 2015.

Oprócz tych, które przywo³a³em, s¹ jeszcze inne negatywne zjawiska.
Otó¿ do pracy w PKP przyjmuje siê ludzi, którzy budz¹ ogromne kontrowersje
kadrowe w ca³ej Grupie PKP. Podam tylko kilka przyk³adów. Jak mo¿na uza-
sadniæ to, ¿e prawnik, specjalista od zamówieñ publicznych, by³y wicemini-
ster, po tym, jak sprawowa³ funkcjê cz³onka zarz¹du spó³ki PKP SA, znalaz³
siê w zarz¹dzie telekomunikacji spó³ki kolejowej? Drugi przyk³ad. Dlaczego
w zarz¹dzie spó³ki PKP SA pojawi³a siê osoba organizuj¹ca wczeœniej kam-
paniê wyborcz¹ jednemu z polityków? Dzisiejsze gazety pisz¹ na ten temat.
Z jakich merytorycznych wzglêdów jedno ze stanowisk dyrektorskich w spó³-
ce matce obj¹³ by³y doradca wicepremiera rz¹du AWS? Proszê wybaczyæ, ¿e
nie podajê nazwisk osób, których kariery budz¹ najwiêksze kontrowersje,
ale jest to uzasadnione ich dobrem i dobrem ich rodzin. Nie zmienia to jednak
faktu, ¿e dla celów sprawdzenia, o które pana ministra proszê, ustalenie perso-
naliów nie bêdzie ¿adnym problemem dla podleg³ych panu ministrowi s³u¿b.

Ja wyznajê zasadê, ¿e trzeba patrzeæ na cz³owieka. Uwa¿am, ¿e obecna
sytuacja kolei jest krytyczna – Titanic tonie, a orkiestra gra. Dlatego pro-
si³bym pana ministra o podanie do publicznej wiadomoœci informacji na temat
Ÿróde³ finansowania i kosztów tegorocznych obchodów Œwiêta Kolejarza
w Sali Kongresowej w Warszawie.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

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

Koguta podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r., w sprawie nie-
korzystnych zjawisk w spó³kach Grupy PKP, przes³anego przy piœmie BPS/DSK-043-
-2266/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Ze strony Rz¹du realizowane s¹ ustalenia wynikaj¹ce z Porozumienia dotycz¹cego
finansowania regionalnych kolejowych przewozów osób, zawartego z Marsza³kami wo-
jewództw w dniu 9 grudnia 2008 r. Od momentu objêcia przez samorz¹dy województw
udzia³ów spó³ki Przewozy Regionalne sp. z o.o.:
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• 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.

Uprzejmie informujê, ¿e po d³ugich negocjacjach, w ww. Porozumieniu wprowadzo-
ny zosta³ zapis, na mocy którego samorz¹dy województw uzna³y potrzebê prowadzenia
przez Zarz¹d spó³ki Przewozy Regionalne sp. z o.o. rozmów z przedstawicielami pracowni-
ków Spó³ki w celu wynegocjowania Paktu Gwarancji Pracowniczych.

Odnosz¹c siê do poruszonych w oœwiadczeniu Senatora, Pana Stanis³awa Koguta,
kwestii personalnych, uprzejmie informujê, ¿e pozostaj¹ one w kompetencjach w³aœci-
cieli spó³ek, w których dokonane zosta³y zmiany kadrowe. Decyzje zwi¹zane z odwo³a-
niem z funkcji Cz³onka Zarz¹du PKP SA Pana Andrzeja Panasiuka i powo³aniem
w sk³ad Zarz¹du Spó³ki Pana Jacka Przeœlugi, podjête zosta³y w celu poprawy efektyw-
noœci zarz¹dzania dworcami oraz usprawnienia procesów modernizacyjnych w tym
obszarze. Z informacji przekazanych przez PKP SA wynika, ¿e kompetencje meryto-
ryczne i doœwiadczenie zawodowe Pana Andrzeja Panasiuka zadecydowa³y o powo³aniu
go przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó³ki Telekomunikacja Kolejowa sp.
z o.o. na stanowisko Prezesa Zarz¹du tej firmy. Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o.
jest podmiotem w szczególnej sytuacji i wymaga g³êbokiej restrukturyzacji, a osoba Pa-
na Andrzeja Panasiuka jest gwarancj¹ skutecznej realizacji tego procesu. Jednoczeœ-
nie, uprzejmie informujê, ¿e spó³ka PKP SA nie mog³a odnieœæ siê do kwestii pe³nienia
przez by³ego doradcê Wiceprezesa Rady Ministrów w rz¹dzie Premiera Jerzego Buzka
funkcji dyrektora w Spó³ce. Z przekazanych przez PKP SA informacji wynika, ¿e
w chwili obecnej sytuacja ta dotyczy dwóch osób, których kwalifikacje i doœwiadczenie
uzasadniaj¹ stanowiska, które zajmuj¹. Mo¿liwoœæ szczegó³owego odniesienia siê do
tej kwestii nast¹piæ mo¿e w przypadku wskazania przez Senatora Pana Stanis³awa Ko-
guta konkretnej osoby.

Odnosz¹c siê do kosztów organizacji Œwiêta Kolejarza w 2009 r. uprzejmie infor-
mujê, ¿e ubieg³oroczna uroczystoœæ na Sali Kongresowej jest trzecim rokiem konty-
nuacji nowej formu³y „jedna impreza w jednym miejscu dla ca³ego œrodowiska”.
Zasada ta zosta³a przyjêta w 2007 r. i jest przestrzegana. To najbardziej efektywna for-
ma ograniczania kosztów imprez organizowanych wczeœniej przez ka¿d¹ ze spó³ek
Grupy PKP. Z informacji przekazanych przez spó³kê PKP SA wynika, ¿e w latach, gdy
ka¿da spó³ka Grupy PKP organizowa³a uroczystoœci indywidualnie, ³¹czne koszty œwiê-
towania wynosi³y ok. 750 tys. Natomiast w 2009 r. koszty wynios³y ok. 400 tys.

Uwa¿am, ¿e niecelowe jest podwa¿anie sensu organizowania tej uroczystoœci ze
wzglêdu na aktualn¹ sytuacjê w spó³kach Grupy PKP. To jedyny dzieñ w roku, w któ-
rym integruj¹ siê pracownicy ca³ej bran¿y kolejowej. Za swój wysi³ek, pasjê i pracê zo-
staj¹ uhonorowani odznaczeniami zarówno przez Prezydenta RP jak i Ministra
Infrastruktury. Równoczeœnie organizacja corocznej Gali Œwiêta Kolejarza jest prób¹
przywrócenia etosu i presti¿u zawodu kolejarza.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o informacje dotycz¹ce podzia³u
œrodków na œwiadczenia, pochodz¹cych z funduszu zapasowego NFZ, jeœli
chodzi o tak zwane hospitalizacje ponadlimitowe.

Czy podzia³ œrodków by³ dokonany wed³ug algorytmu dla szesnastu od-
dzia³ów NFZ?

Czy by³ to wskaŸnik procentowy?
Dlaczego województwo opolskie dosta³o na tak zwane hospitalizacje po-

nadlimitowe 9,5 miliona z³, a województwo dolnoœl¹skie 79,6 miliona z³?

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2267/09,

przy którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Norberta Krajczego na
46. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2009 r., dotycz¹ce
uruchomienia œrodków z funduszu zapasowego, celem zwiêkszenia kosztów œwiadczeñ
zdrowotnych w oddzia³ach wojewódzkich Funduszu w planie finansowym Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok 2009, oraz w uzupe³nieniu do pisma z dnia 1 grudnia 2009 r.,
znak: NFZ/CF/DEF/2009/070/0009/W/22596/ESZ, uprzejmie proszê o przyjêcie
nastêpuj¹cych informacji.

Podstaw¹ do uruchomienia œrodków z funduszu zapasowego w planie finansowym
Funduszu na rok 2009 (w miesi¹cach paŸdziernik i listopad 2009 r.) by³a analiza pro-
gnostyczna dotycz¹ca oczekiwanych wyników finansowych oddzia³ów wojewódzkich
NFZ, która wskazywa³a na mo¿liwoœæ przekroczenia planów kosztów œwiadczeñ zdro-
wotnych przez niektóre oddzia³y wojewódzkie Funduszu. Jedyn¹ mo¿liwoœci¹ unikniê-
cia prognozowanej straty, co mog³o skutkowaæ ograniczeniem dostêpnoœci do
niektórych kosztoch³onnych grup œwiadczeñ, a w konsekwencji do znacznego ograni-
czenia finansowania œwiadczeñ o strategicznym znaczeniu by³o pojêcie decyzji o uru-
chomieniu œrodków z funduszu zapasowego.

W zwi¹zku z powy¿szym Prezes Funduszu pismem z dnia 29 wrzeœnia 2009 r.,
znak: W/18224/JAP, wyst¹pi³ do Ministra Zdrowia z proœb¹ o zaopiniowanie koncep-
cji uruchomienia œrodków z funduszu zapasowego, celem zwiêkszenia kosztów œwiad-
czeñ zdrowotnych w oddzia³ach wojewódzkich Funduszu, w których mog³oby dojœæ do
szczególnie drastycznego ograniczenia finansowania œwiadczeñ planowych oraz
w dziedzinach o istotnej wadze dla zdrowotnoœci spo³eczeñstwa, jak œwiadczenia onko-
logiczne czy kardiologiczne, co umo¿liwi³oby utrzymanie dotychczasowej dostêpnoœci
do œwiadczeñ opieki zdrowotnej przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wy-
st¹pienia przekroczenia planów kosztów œwiadczeñ zdrowotnych w tych¿e oddzia³ach.
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Minister Zdrowia w piœmie z dnia 29 wrzeœnia 2009 r., znak: MZ-UZ-F-078-16380-
-5/H¯/09, wyrazi³ akceptacjê dla przedmiotowego uruchomienia œrodków z funduszu
zapasowego.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) do zmiany planu fi-
nansowego wynikaj¹cej z art. 129 ust. 3 i 4 ustawy, tj. zwi¹zanej z wykorzystaniem
œrodków zgromadzonych na funduszu zapasowym (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do
4 listopada 2009 r.), nie stosuje siê przepisów art. 118 ust. 3, co oznacza, i¿ przy po-
dziale œrodków zgromadzonych na funduszu zapasowym pomiêdzy oddzia³y wojewódz-
kie Funduszu z przeznaczeniem na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej nie stosuje siê
algorytmu ustalonego rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie
art. 119 ustawy. Ponadto art. 129 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do 4 lis-
topada 2009 r.) stanowi, i¿ przy ustalaniu œrodków przekazywanych poszczególnym
oddzia³om wojewódzkim Funduszu na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
uwzglêdnia siê wyniki finansowe oddzia³ów wojewódzkich Funduszu za dany rok obrotowy.

Maj¹c powy¿sze na uwadze przy uruchamianiu œrodków z funduszu zapasowego
z przeznaczeniem na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finansowym Fundu-
szu na rok 2009 nie by³o uzasadnienia dla zastosowania tzw. algorytmu podzia³u œrod-
ków.

Podzia³u œrodków pochodz¹cych z funduszu zapasowego pomiêdzy oddzia³y woje-
wódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w planie finansowym Funduszu na 2009 r.
z przeznaczeniem na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej dokonano uwzglêdniaj¹c
w szczególnoœci:

• potrzeby w zakresie finansowania chemioterapii, programów terapeutycznych,
œwiadczeñ onkologicznych oraz œwiadczeñ wysokospecjalistycznych,

• potrzeby w zakresie kosztów refundacji cen leków zg³oszone przez oddzia³y woje-
wódzkie Funduszu na 2009 r.,

• potrzeby w zakresie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej zg³oszone przez od-
dzia³y wojewódzkie Funduszu na 2009 r.

Odnosz¹c siê do zagadnienia tzw. „œwiadczeñ ponadlimitowych” uprzejmie infor-
mujê, ¿e œrodki finansowe jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia i jakie kieruje
na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej s¹ ograniczone, bowiem pochodz¹ one
w szczególnoœci ze sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne, a ich wartoœæ w danym roku
jest okreœlona w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia zatwierdzonym
przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów, sporz¹dzonym zgodnie
z uregulowaniami art. 120 i 121 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych.

Jednoczenie uprzejmie wyjaœniam, i¿ zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych podstaw¹ udzielania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych jest umowa
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej zawarta pomiêdzy œwiadczeniodawc¹, a dy-
rektorem oddzia³u wojewódzkiego Funduszu, okreœlaj¹ca miêdzy innymi: rodzaj i za-
kres udzielanych œwiadczeñ opieki zdrowotnej, kwotê zobowi¹zania Funduszu wobec
œwiadczeniodawcy oraz zasady rozliczeñ pomiêdzy Funduszem a œwiadczeniodawc¹
(art. 136 przedmiotowej ustawy), przy czym zgodnie z art. 132 ust. 5 wysokoœæ ³¹cz-
nych zobowi¹zañ Funduszu wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów
nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci kosztów przewidzianych na ten cel w planie finanso-
wym Funduszu.

Fundusz dokonuj¹c zakupu œwiadczeñ zdrowotnych kieruje siê w szczególnoœci
koniecznoœci¹ zabezpieczenia œwiadczeniobiorcom jak najlepszego dostêpu do œwiad-
czeñ zdrowotnych, zaœ finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej odbywa siê zgodnie
z postanowieniami umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, co oznacza, ¿e
zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym œwiadczenia opieki zdrowotnej, zarówno
udzielone ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia i zdrowia, jak i tzw. planowe, wskazane przez
œwiadczeniodawcê do rozliczeñ, finansowane s¹ do poziomu okreœlonego w planie
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rzeczowo-finansowym stanowi¹cym za³¹cznik do umowy. Œwiadczeniodawcy zawiera-
j¹c z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowot-
nej maj¹ œwiadomoœæ, i¿ zrealizowane œwiadczenia zostan¹ rozliczone do kwoty
zobowi¹zania okreœlonej w umowie, a ewentualne sfinansowanie œwiadczeñ ponadu-
mownych mo¿e nast¹piæ dopiero po rozliczeniu zawartych umów, potwierdzeniu sald
rozliczeñ i zbilansowaniu œrodków, których nie wykorzystali œwiadczeniodawcy reali-
zuj¹cy kontrakty w danym okresie rozliczeniowym poni¿ej planu.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W Polsce dzia³a bardzo wiele spo³ecznych organizacji charytatywnych
zbieraj¹cych fundusze na szlachetne cele. Dziêki rozwojowi technologiczne-
mu us³ug telekomunikacyjnych chc¹cy wesprzeæ jedn¹ z organizacji nie mu-
sz¹ ju¿ udawaæ siê do banku lub na pocztê, ani nawet opuszczaæ w³asnego
domu. Wystarczy wys³aæ wiadomoœæ esemes pod podany numer, aby zasiliæ
konto organizacji sum¹ kilku z³otych.

Niestety, mimo ¿e op³ata za esemes w ca³oœci przeznaczona jest dla orga-
nizacji dobroczynnej, operatorzy komórkowi musz¹ odprowadzaæ do urzêdu
skarbowego dwudziestodwuprocentowy podatek VAT.

Organizacje spo³eczne apeluj¹, by esemesy tego typu by³y traktowane
przez fiskusa jako darowizna, wy³¹czona z podatku VAT, a nie us³uga teleko-
munikacyjna, w której podatek jest naliczany od pe³nej kwoty przekazywa-
nych pieniêdzy.

Z tego powodu zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿-
liwoœci zwolnienia z podatku VAT esemesów dla organizacji charytatywnych,
dziêki czemu mog³oby do nich trafiaæ o 22% wiêcej pieniêdzy przeznaczonych
na cele dobroczynne.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 14 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 22 grudnia 2009 r. znak BPS/DSK-043-2268/09, przy

którym przes³ano oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego,
uprzejmie informujê.

Chcia³bym zapewniæ, ¿e w pe³ni doceniam spo³eczn¹ rangê przedsiêwziêæ organizo-
wanych przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ charytatywn¹. Dostrzegam równie¿
wa¿n¹ rolê, jak¹ w pozyskiwaniu œrodków finansowych przez te organizacje spe³nia
przeprowadzanie zbiórek publicznych w formie wysy³ania SMS-ów na cele charyta-
tywne.

Darowizny pieniê¿ne nie s¹ opodatkowane podatkiem od towarów i us³ug w wyso-
koœci 22%. Przepisy ustawy z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.) nie przewiduj¹ opodatkowania darowizn
pieniê¿nych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem od to-
warów i us³ug podlega odp³atna dostawa towarów i odp³atne œwiadczenie us³ug. Daro-
wizny w formie pieniê¿nej nie mieszcz¹ siê w tym katalogu.

Po³¹czenia telekomunikacyjne, w tym polegaj¹ce na wysy³aniu SMS-ów, w œwietle
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w tym m.in.
art. 64) uznawane s¹ jako us³ugi telekomunikacyjne. Us³ugi telekomunikacyjne,
w tym realizowane w zakresie przesy³ania SMS-ów, z których nale¿noœci przekazywane
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s¹ na cele charytatywne, podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug
w wysokoœci 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.).

Przedstawiaj¹c powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e je¿eli pojawi siê mo¿liwoœæ zmia-
ny obecnych uregulowañ w odniesieniu do tzw. SMS-ów charytatywnych, przepisy
w tym zakresie zostan¹ zmienione.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

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

Z informacji, które docieraj¹ do mnie podczas dy¿urów senatorskich wy-
nika, ¿e oko³o 1/4 skontrolowanych w sklepach zabawek nie tylko nie nadaje
siê do zabawy, ale wrêcz mo¿e zaszkodziæ zdrowiu naszych dzieci.

Zawarte w zabawkach substancje chemiczne mog¹ powodowaæ u dzieci
podra¿nienia uk³adu oddechowego, a w doros³ym ¿yciu prowadziæ do prze-
wlek³ych chorób. Z informacji Inspekcji Handlowej wynika, ¿e szkodliwe sub-
stancje mo¿na stosowaæ jedynie zgodnie z norm¹ – maksymalnie mo¿e to byæ
0,1% wagi zabawki. Tymczasem z przeprowadzonych testów wynika, ¿e nie-
które zabawki zawieraj¹ nawet 40% szkodliwych substancji.

Zaznaczyæ te¿ warto, ¿e wiele sprowadzonych produktów, pomimo obo-
wi¹zku na³o¿onego na producentów i importerów zabawek, na opakowa-
niach nie ma podanej ¿adnej informacji w jêzyku polskim, która mówi³aby, ¿e
produkt mo¿e byæ niebezpieczny dla dzieci. Zdarza siê równie¿, ¿e informa-
cje, które znajduj¹ siê na opakowaniu, nie s¹ zgodne z prawd¹.

Wiele produktów nie ma te¿ wymaganej instrukcji obs³ugi w jêzyku pol-
skim.

Z tego powodu zwracam siê do Pani Prezes z proœb¹ o informacjê, jakie
dzia³ania zostan¹ podjête w powy¿szej sprawie.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 stycznia 2010 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym do tut. Urzêdu oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora

Krzysztofa Kwiatkowskiego na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r., do-
tycz¹cym nieprawid³owoœci wystêpuj¹cych w zabawkach znajduj¹cych siê w obrocie
handlowym, uprzejmie wyjaœniam, co poni¿ej.

Kontrolê wprowadzonych do obrotu zabawek prowadzi Inspekcja Handlowa na
podstawie przepisów:

• ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (tekst jednolity:
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z póŸn. zm.) (zwana dalej: ustawa osoz),

• rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 14 listopa-
da 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagañ dla zabawek (Dz. U. z 2003 r. Nr 210,
poz. 2045, z póŸn. zm.) (zwane dalej: rozporz¹dzenie MGPiPS), które wdra¿a do pol-
skiego prawa postanowienia dyrektywy Rady Europejskiej 88/378/EWG z dnia
3 maja 1988 r. o harmonizacji prawa Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych bezpie-
czeñstwa zabawek.

W okresie trzech kwarta³ów 2009 r. skontrolowano ³¹cznie 3160 zabawek, wykry-
waj¹c ró¿nego rodzaju nieprawid³owoœci w 728 wyrobach. Jednak¿e nie wszystkie
stwierdzone nieprawid³owoœci maj¹ wp³yw na bezpieczeñstwo u¿ytkowania.
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W podziale na poszczególne rodzaje nieprawid³owoœci wyniki kontroli kszta³towa³y
siê nastêpuj¹co:

• brak znaku CE – 18 zabawek,
• nieprawid³owy znak CE – 60 zabawek,
• brak informacji o producencie b¹dŸ importerze – 103 zabawki,
• brak informacji o celowoœci zachowania opakowania z uwagi na znajduj¹ce siê na

nim informacje – 245 zabawek,
• brak ostrze¿enia, ¿e zabawka jest niebezpieczna dla dzieci w wieku poni¿ej 3 lat –

16 zabawek,
• brak wskazanego ryzyka w zabawkach, na których umieszczono ostrze¿enie, ¿e

jest ona niebezpieczna dla dzieci w wieku poni¿ej 3 lat – 138 zabawek,
• nieprawid³owy symbol graficzny dot. wieku dziecka (0-3), dla którego zabawka jest

niebezpieczna –16 zabawek,
• niezasadne umieszczenie ostrze¿enia, ¿e zabawka jest niebezpieczna dla dzieci

w wieku poni¿ej 3 lat – 148 zabawek,
• niespe³nienie zasadniczych wymagañ bezpieczeñstwa w zakresie ostrze¿eñ oraz

instrukcji – 206 zabawek,
• niespe³nienie zasadniczych wymagañ bezpieczeñstwa w zakresie zastosowanych

materia³ów, konstrukcji oraz wykonania – 115 zabawek.
Spoœród ww. nieprawid³owoœci bezpoœredni wp³yw na bezpieczeñstwo u¿ytkowni-

ków zabawek maj¹ przede wszystkim niezgodnoœci z zasadniczymi wymaganiami.
Poruszona przez Pana Senatora Kwiatkowskiego kwestia zawartoœci szkodliwych

substancji chemicznych w zabawkach przedstawia siê nastêpuj¹co. W zakresie w³aœci-
woœci chemicznych zabawki powinny spe³niaæ wymagania okreœlone w § 17 rozpo-
rz¹dzenia MGPiPS. Zgodnie z tymi przepisami zabawki nie mog¹ zawieraæ substancji
lub preparatów niebezpiecznych w iloœciach, które mog¹ byæ szkodliwe dla bezpieczeñ-
stwa i zdrowia cz³owieka, w szczególnoœci substancji rakotwórczych i mutagennych.
Ograniczenia dotycz¹ równie¿ dawki dziennej metali ciê¿kich (np. o³owiu, arsenu, kad-
mu, rtêci), które mog¹ siê przedostaæ do organizmu dziecka.

Ponadto zabawki musz¹ spe³niaæ wymagania okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeñ, zakazów lub warun-
ków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów nie-
bezpiecznych oraz zawieraj¹cych je produktów (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1762,
z póŸn. zm.). W zabawkach zakazane jest stosowanie ftalanów: DEHP, DBP, BBP w stê-
¿eniach wiêkszych ni¿ 0,1% masy materia³u z dodatkiem plastyfikatorów, natomiast
w zabawkach, które mog¹ byæ brane do ust – zakazane jest stosowanie ftalanów: DINP,
DIDP oraz DNOP równie¿ w stê¿eniu wiêkszym ni¿ 0,1% w stosunku do masy materia-
³u z dodatkiem plastyfikatorów. Ftalany to substancje chemiczne (plastyfikatory), do-
dawane do wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, szczególnie z PVC, w celu ich
zmiêkczenia. Wch³aniane do organizmu cz³owieka w zbyt du¿ych iloœciach mog¹ nega-
tywnie wp³ywaæ na rozrodczoœæ, a tak¿e spowodowaæ uszkodzenie w¹troby i nerek.

W okresie trzech kwarta³ów ub.r. pod k¹tem wystêpowania ftalanów zbadano 103
próbki zabawek (lalki, pi³ki, lornetka, materac, zestaw zwierz¹tek), z czego w próbkach
11 zabawek wykryto ftalany: DEHP i DINP w stê¿eniu przekraczaj¹cym 0,1%.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w po³owie ubieg³ego roku w Dzienniku Urzêdowym UE zosta³a
opublikowana nowa, zmieniona dyrektywa dotycz¹ca bezpieczeñstwa zabawek
(2009/48/WE), w której m.in. w bardzo znacz¹cy sposób zwiêkszono wymagania che-
miczne. Jednoznacznie zabroniono stosowania w zabawkach substancji rakotwór-
czych i mutagennych, ustalono listê niedozwolonych substancji zapachowych
mog¹cych powodowaæ alergie, a tak¿e rozszerzono listê metali ciê¿kich i zmieniono li-
mity ich migracji z zabawek. Dyrektywa zacznie obowi¹zywaæ w po³owie 2011 r., z tym
¿e w zakresie wymagañ chemicznych – w po³owie 2013 r.

Ponadto uprzejmie wyjaœniam, ¿e obowi¹zuj¹ce przepisy nie zobowi¹zuj¹ produ-
centów do umieszczania na zabawkach informacji, ¿e mog¹ one byæ niebezpieczne dla
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dzieci. Wyj¹tek stanowi¹ zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku powy¿ej 3 lat, które
mog¹ byæ niebezpieczne dla dzieci w wieku poni¿ej 3 lat. Na takich zabawkach powin-
no byæ umieszczone ostrze¿enie, ¿e zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci w wieku
poni¿ej 3 lat, a tak¿e powinien byæ wskazany rodzaj zagro¿enia, np. niebezpieczeñstwo
ud³awienia, uduszenia, zadzierzgniêcia.

Niezale¿nie od powy¿szego ostrze¿enia, na wielu rodzajach zabawek powinny byæ
umieszczone inne ostrze¿enia, które dotycz¹ sposobu bezpiecznego u¿ytkowania, np.
na zabawkach wytwarzaj¹cych dŸwiêki impulsowe o wysokim poziomie powinno znaj-
dowaæ siê nastêpuj¹ce ostrze¿enie: „Ostrze¿enie! Nie u¿ywaæ w pobli¿u uszu! Niew³a-
œciwe u¿ycie mo¿e spowodowaæ uszkodzenie s³uchu”.

Negatywne ustalenia kontroli obliguj¹ zarówno Inspekcjê Handlow¹, jak i Prezesa
UOKiK, do podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu usuniêcie nieprawid³owoœci b¹dŸ
wycofanie z obrotu zabawek niespe³niaj¹cych przepisów rozporz¹dzenia MGPiPS.
Dzia³ania, jakie mog¹ byæ podejmowane wobec producentów lub importerów wyrobów
niespe³niaj¹cych zasadniczych lub innych wymagañ, reguluj¹ przepisy ustawy osoz.

W oparciu o wyniki kontroli zabawek wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlo-
wej podjê³y szereg dzia³añ maj¹cych na celu sprawne wyeliminowanie niezgodnoœci
z zasadniczymi wymaganiami, które mo¿na uznaæ za mniej istotne i ³atwe do usuniê-
cia, a tak¿e innych niezgodnoœci. Ju¿ w trakcie kontroli umo¿liwiono przedsiêbiorcom
podjêcie dobrowolnych dzia³añ naprawczych.

Do mniej istotnych niegodnoœci nale¿y np. niepe³na lub niew³aœciwa instrukcja
monta¿u, u¿ytkowania lub konserwacji lub niew³aœciwa gruboœæ folii zastosowanej na
opakowanie zabawki.

Inne niezgodnoœci polegaj¹ m.in. na: braku lub nieprawid³owym znaku CE, braku
informacji o koniecznoœci zachowania opakowania, etykiety lub ulotki, braku wskaza-
nego ryzyka zwi¹zanego z umieszczonym ostrze¿eniem, ¿e zabawka jest nieodpowied-
nia dla dzieci w wieku poni¿ej 3 lat, nieprawid³owej treœci ostrze¿enia, dotycz¹cego
ograniczenia wiekowego.

Trzeba przyznaæ, ¿e tego rodzaju niezgodnoœci przedsiêbiorcy usuwali nie tylko
chêtnie, ale te¿, co najwa¿niejsze, sprawnie i skutecznie. Niejednokrotnie wystarczy³a
telefoniczna informacja, co jeszcze bardziej przyspieszy³o podjêcie dzia³añ przez przed-
siêbiorców. Przypadki niepodjêcia dobrowolnych dzia³añ naprawczych albo opiesza-
³oœæ by³y sporadyczne.

Zgodnie z przepisami art. 45 do 47b ustawy osoz, przedsiêbiorca wprowadzaj¹cy
zabawkê do obrotu ponosi odpowiedzialnoœæ karn¹ za:

• niezgodnoœæ zabawki z zasadniczymi wymaganiami,
• umieszczenie oznakowania zgodnoœci (znaku CE) na zabawce, która nie spe³nia za-

sadniczych wymagañ,
• umieszczenie na zabawce znaku podobnego do oznakowania zgodnoœci (znaku

CE), mog¹cego wprowadziæ w b³¹d u¿ytkownika, konsumenta lub dystrybutora tej
zabawki,

• wprowadzenie do obrotu zabawki nieposiadaj¹cej oznakowania zgodnoœci (znaku
CE).

W okresie od stycznia do wrzeœnia 2009 r. Inspekcja Handlowa skierowa³a do orga-
nów œcigania 88 powiadomieñ o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa. Oko³o 90 proc.
stanowi³y powiadomienia o niespe³nianiu przez zabawkê zasadniczych wymagañ.

W oparciu o ustalenia kontroli przeprowadzonych przez Inspekcjê Handlow¹,
w okresie trzech kwarta³ów br., Prezes UOKiK wszcz¹³ z urzêdu 58 postêpowañ admi-
nistracyjnych w sprawie zabawek, które nie spe³nia³y zasadniczych lub innych wyma-
gañ. W tym czasie zakoñczy³ postêpowania wobec 99 zabawek, wydaj¹c stosowne
decyzje, tj.:

• 82 decyzje o umorzeniu postêpowania na podstawie art. 41c ust. 2 ustawy osoz,
tj. w zwi¹zku z usuniêciem niezgodnoœci b¹dŸ wycofaniem z obrotu zabawek przez
producentów lub importerów,

• 17 decyzji nakazuj¹cych wycofanie z obrotu na podstawie art. 41c ust. 3 ustawy
osoz – w przypadkach niepodjêcia stosownych dzia³añ przez stronê postêpowania.
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e 55 decyzji o umorzeniu postêpowania oraz 9 decyzji nakazu-
j¹cych wycofanie zabawek z obrotu dotyczy³o postêpowañ wszczêtych w 2008 r.

Rynek zabawek jest bardzo zró¿nicowany, zarówno pod wzglêdem asortymentu –
na rynku ustawicznie pojawiaj¹ siê nowe rodzaje zabawek, jak i podmiotów dzia³a-
j¹cych na nim – od ma³ych firm rodzinnych do œwiatowych korporacji. Czêstotliwoœæ
kontroli, które prowadzone s¹ praktycznie przez ca³y rok, ma pozytywny wp³yw na po-
prawê œwiadomoœci oraz zwiêkszenie wiedzy producentów, importerów i dystrybuto-
rów w zakresie obowi¹zuj¹cych przepisów, co w konsekwencji skutkuje m.in. popraw¹
bezpieczeñstwa zabawek. Najlepszym przyk³adem mog¹ byæ zabawki z tworzyw sztucz-
nych z plastyfikatorami. Jeszcze 3–4 lata temu badania zabawek pod k¹tem zawarto-
œci ftalanów wykazywa³y ich obecnoœæ w niedozwolonym stê¿eniu w oko³o 40–50%
zbadanych zabawek.

Badania przeprowadzone w ub.r. wykaza³y obecnoœæ ftalanów w 10,6% zbadanych
zabawek.

Jednoczeœnie nale¿y mieæ na uwadze, ¿e liczba próbek przekazywanych do badañ
laboratoryjnych zale¿y od corocznie przyznawanych œrodków finansowych.

Uprzejmie informujê, ¿e wyniki kontroli za trzy kwarta³y 2009 r., a tak¿e wyniki
dzia³añ podjêtych w przypadku zabawek niespe³niaj¹cych zasadniczych i innych wy-
magañ, zosta³y szczegó³owo przedstawione w „Raporcie – rynek zabawek w œwietle wy-
ników kontroli Inspekcji Handlowej”, opracowanym w grudniu 2009 r. i podanym do
publicznej wiadomoœci na stronie internetowej UOKiK:
http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja/komunikaty_prasowe/

Z powa¿aniem

Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel

46. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r. 111



Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Dzia³ania Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu s¹ realizo-

wane w oparciu o œrodki przewidziane w ustawie bud¿etowej, przeznaczone
na wykonanie zadañ okreœlonych w ustawie z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji
przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Od momentu wejœcia w ¿ycie powy¿szej ustawy co roku œrodki przewi-
dziane w bud¿ecie wynosi³y 12 milionów z³. W ustawie bud¿etowej na rok
2010, mimo wzrostu kosztów funkcjonowania pompowni, zaplanowano kwo-
tê 10 milionów z³.

Obni¿enie œrodków przeznaczonych na dzia³alnoœæ przewidzian¹ w usta-
wie w praktyce spowoduje wstrzymanie czêœci dzia³añ tego¿ podmiotu, gdy¿
niemo¿liwe stanie siê zabezpieczenie wszystkich jego zobowi¹zañ, a tak¿e
przeprowadzenie niezbêdnych remontów i konserwacji urz¹dzeñ oraz ich
utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym przez ca³y czas eksploatacji.

Ponadto, co warto nadmieniæ, nawet chwilowe wstrzymanie dzia³alnoœci
spó³ki mo¿e spowodowaæ tragiczne konsekwencje dla regionu w postaci zala-
nia i zapadniêcia siê terenów, spod których spó³ka wypompowuje wodê, a co
za tym idzie, mo¿e dojœæ do katastrofy w postaci zawalenia siê wielu budyn-
ków mieszkalnych.

Bior¹c pod uwagê przytoczone argumenty, pozwalam sobie zapytaæ Pa-
na Premiera, jakie przyczyny leg³y u podstaw obni¿enia dotacji na rok 2010
dla wy¿ej wymienionej spó³ki i czy istnieje mo¿liwoœæ utrzymania dotacji na
wczeœniejszym, niezmienionym, poziomie?

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek

OdpowiedŸ

Warszawa, 6.01.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 22 grudnia 2009 r. znak: BPS/DSK-043-2270/09

dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Pana Andrzeja Misio³ka na 46. posie-
dzeniu Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie dotacji bud¿etowej na 2010 r.
dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o., przedk³adam poni¿sze wyjaœnienia.

Zadania wykonywane, na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji prze-
znaczonej dla niektórych podmiotów (Dz.U. Nr 64, poz. 446. z póŸn. zm), Centralna
Pompownia „Bolko” Sp. z o.o. realizuje w imieniu Pañstwa. Na wykonywanie tych za-
dañ otrzymuje dotacje podmiotow¹, zapisywan¹ corocznie w ustawie bud¿etowej.

Od 2006 roku dysponentem œrodków dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o.
jest Minister Gospodarki. W tym czasie Spó³ka otrzymywa³a dotacjê na zabezpieczenie
potrzeb zwi¹zanych z funkcjonowaniem pompowni odwadniaj¹cej wyrobiska po nie-
czynnych kopalniach rud cynku i o³owiu w rejonie tzw. „Niecki Bytomskiej” na pozio-
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mie 12 mln z³ rocznie. W 2009 roku, w ramach oszczêdnoœci bud¿etowych podpisano
aneks do umowy na kwotê 11,7 mln z³.

W ramach prac planistycznych nad ustaw¹ bud¿etow¹ na 2010 rok, Minister Go-
spodarki wyst¹pi³ o przyznanie dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. kwoty dotacji
w wysokoœci zbie¿nej z wnioskowanym przez Spó³kê zapotrzebowaniem, tj. 19 014 tys. z³.

Jednak w projekcie ustawy bud¿etowej na rok 2010. zatwierdzonym przez Radê
Ministrów w dniu 29 wrzeœnia 2009 r. dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o.,
przewidziano kwotê 10 mln z³.

Projekt ustawy bud¿etowej na rok 2010 przygotowywany by³ w trudnych czasach
dla œwiatowej, a tak¿e polskiej gospodarki oraz polskich finansów. Ograniczenia w bud¿e-
cie na 2010 r. objê³y obok Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z. o.o. tak¿e Kopalniê Soli
„Wieliczka” SA, Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Kopalnia Soli „Bochnia” z siedzib¹
w Bochni w likwidacji oraz Spó³kê Restrukturyzacji Kopalñ SA, tj. podmioty, których
zadania równie¿ s¹ finansowane przez Skarb Pañstwa, a od ich realizacji zale¿y bezpie-
czeñstwo powszechne.

W chwili obecnej trwaj¹ dalsze prace legislacyjne nad koñcowym kszta³tem projek-
tu ustawy bud¿etowej na rok 2010, tym samym nie jest znana ostateczna wysokoœæ
dotacji bud¿etowej dla Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ odby³o siê w Ministerstwie Gospodarki w dniu
21 paŸdziernika 2009 r. spotkanie m.in. z przedstawicielami Centralnej Pompowni
„Bolko” Sp. z o.o. i Pumech-Orze³ Sp. z o.o. – sprawuj¹cej nadzór w³aœcicielski nad Spó³k¹.

Na spotkaniu omówiono tematy dotycz¹ce wysokoœci dotacji bud¿etowej dla Cen-
tralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w 2009 r. oraz kwoty ujêtej w projekcie ustawy
bud¿etowej na rok 2010. Maj¹c na wzglêdzie istotnoœæ problemu, z uwagi na ci¹g³e
sygna³y o niedoborze œrodków na realizacjê zadañ i koniecznoœci rozwi¹zania corocznie
wystêpuj¹cego problemu, zwi¹zanego z brakiem œrodków w miesi¹cu styczniu na ure-
gulowanie bie¿¹cych zobowi¹zañ, Ministerstwo Gospodarki zaproponowa³o rozwi¹za-
nie, polegaj¹ce na przejêciu zadañ realizowanych przez Centraln¹ Pompowniê „Bolko”
Sp. z o.o. przez Spó³kê Restrukturyzacji Kopalñ SA – spó³kê Skarbu Pañstwa, zajmu-
j¹c¹ siê odwanianiem wyrobisk poeksploatacyjnych.

Równie¿ Wy¿szy Urz¹d Górniczy w piœmie z dnia 15 paŸdziernika 2009 r. stwierdzi³,
i¿ optymalnym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ rozwa¿enie mo¿liwoœci w³¹czenia w przy-
sz³oœci Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w struktury organizacyjne Centralnego
Zak³adu Odwadniania Kopalñ w Czeladzi, stanowi¹cego oddzia³ Spó³ki Restrukturyza-
cji Kopalñ SA w Bytomiu.

Powy¿sze rozwi¹zanie jest o tyle wa¿ne, ¿e brak zabezpieczenia odpowiedniego po-
ziomu finansowania Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w zakresie odwadniania
wyrobisk porudnych mo¿e wp³yn¹æ negatywnie na bezpieczeñstwo czynnych kopalñ
wêgla kamiennego, usytuowanych pod zrobami rudnymi i w ich bezpoœrednim s¹siedz-
twie. W sytuacji wyst¹pienia niedoborów œrodków bud¿etowych Spó³ka Restruktu-
ryzacji Kopalñ SA – w przeciwieñstwie do Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. – jest
zdolna do generowania innych Ÿróde³ przychodu.

Niezale¿nie od powy¿szego, Minister Gospodarki, maj¹c na uwadze niedobór œrod-
ków na realizacjê zadañ przez Centraln¹ Pompowniê „Bolko” Sp. z o.o., a przede wszyst-
kim bezpieczeñstwo powszechne, w 2009 roku poczyni³ skuteczne starania celem
zapewnienia dodatkowych œrodków bud¿etowych dla Spó³ki w wysokoœci 248.472 tys. z³,
które pozwoli³y Spó³ce na uregulowanie pozosta³ych zobowi¹zañ finansowych.

Jednoczeœnie zapewniam, ¿e je¿eli wyst¹pi mo¿liwoœæ pozyskania dodatkowych
œrodków w ci¹gu 2010 roku, do³o¿ê wszelkich starañ, aby kwota dotacji dla Centralnej
Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. zosta³a zwiêkszona.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pocz¹tki lecznictwa uzdrowiskowego w Gocza³kowicach-Zdroju siêgaj¹

maja 1862 r., kiedy to rozpocz¹³ siê pierwszy sezon kuracyjny z udzia³em
dwustu szeœædziesiêciu dwóch kuracjuszy. W kolejnych latach liczba przyje¿-
d¿aj¹cych do uzdrowiska powiêkszy³a siê wielokrotnie. W obecnych czasach
gmina Gocza³kowice-Zdrój ze wzglêdu na swoje walory lecznicze, krajobrazo-
we i historyczne ma powszechnie ugruntowan¹, tak w Polsce, jak i poza jej
granicami, pozycjê licz¹cego siê uzdrowiska.

Z wielkim niepokojem przyj¹³em zatem informacjê, z której wynika, ¿e ju¿
wkrótce w tym piêknym i historycznym miejscu mo¿e zostaæ zlikwidowana
mo¿liwoœæ leczenia uzdrowiskowego. Decyzj¹ ministra zdrowia z dnia
30 kwietnia 2009 r. nr MZ-OZU-520-16128-3/GR/09 stwierdzone zosta³y bo-
wiem nieprawid³owoœci w zakresie przekroczenia stê¿eñ i poziomów zanie-
czyszczeñ w powietrzu dotycz¹cych benzo(a)pirenu, py³u zawieszonego, oraz
poziomów ha³asu, a termin ich usuniêcia zosta³ wyznaczony na 31 grudnia
2013 r.

Czasu na podjêcie pilnych i skutecznych dzia³añ, zmierzaj¹cych do
zapewnienia œrodków finansowych i wykonania koniecznych prac, w tym ekra-
nów akustycznych w celu ochrony uzdrowiska przed wp³ywami ruchu
kolejowego oraz drogi krajowej nr 1, pozosta³o niewiele. Nale¿y bowiem
wskazaæ, ¿e okres pomiarów i monitoringu, przeprowadzanych w ramach ba-
dañ klimatycznych, wynosi minimum jeden rok. Zatem w celu udowodnienia
poprawy warunków klimatycznych ekrany i inne konieczne przedmioty za-
bezpieczaj¹ce uzdrowisko powinny zostaæ oddane do u¿ytku z minimum
rocznym wyprzedzeniem. Nadto realizacja inwestycji powinna uwzglêdniaæ
uzdrowiskowy charakter gminy i zwi¹zan¹ z tym ochronê krajobrazu w po-
staci budowy ekranów w formie wa³ów ziemnych poroœniêtych zieleni¹
ochronn¹, co implikuje koniecznoœæ uprzedniego prze³o¿enia magistralnych
urz¹dzeñ sieciowych oraz pozyskania terenów.

Reasumuj¹c, proszê o podjêcie wszelkich potrzebnych czynnoœci w celu
zapewnienia mo¿liwoœci prowadzenia leczenia uzdrowiskowego w Gocza³ko-
wicach-Zdroju oraz o wskazanie harmonogramu planowanych w tym celu
dzia³añ z uwzglêdnieniem zapewnienia œrodków finansowych.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Senatora Rafa³a Muchackiego przekazanego przy
piœmie znak: BPS-DSK-043-2271/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., w sprawie podjêcia
dzia³añ chroni¹cych uzdrowisko Gocza³kowice-Zdrój przed niekorzystnymi wp³ywami
ruchu kolejowego oraz drogi krajowej Nr 1, miêdzy innymi poprzez budowê ekranów
akustycznych, przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia dotycz¹ce postawionych pytañ.
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Resort Infrastruktury zdaje sobie sprawê ze stanu dróg i potrzeb komunikacyjnych
województwa œl¹skiego w tym równie¿ z niekorzystnego wp³ywu ruchu kolejowego oraz
drogowego na otoczenie. W zakresie wykonywanych zadañ, miêdzy innymi poprzez
okreœlanie kierunków rozwoju sieci drogowej oraz wydawanie przepisów techniczno-
-budowlanych i eksploatacyjnych ma na uwadze przede wszystkim bezpieczeñstwo
u¿ytkowników dróg publicznych. Szczególn¹ uwagê przywi¹zuje równie¿ do tego, aby
realizacja przedsiêwziêæ infrastrukturalnych odbywa³a siê przy spe³nieniu kryteriów
œrodowiskowych oznaczaj¹cych poszanowanie obszarów cennych przyrodniczo oraz
uwzglêdnieniu w analizach interesów poszczególnych miejscowoœci, w³aœcicieli i grup
spo³ecznych. Rygorystyczne przestrzeganie powy¿szych dzia³añ pozwala na zachowa-
nie cennych przyrodniczo obszarów w skali ca³ego kraju i umo¿liwia spo³eczeñstwu ko-
rzystanie z ich walorów. Miêdzy innymi zaprojektowany przebieg odcinka drogi
ekspresowej S-1 Kosztowy – Bielsko-Bia³a, który omija uzdrowisko Gocza³kowice,
zmniejszy istniej¹ce natê¿enie ruchu na drodze krajowej Nr 1 oraz ograniczy uci¹¿li-
woœæ ha³asu i zanieczyszczenia powietrza. Aktualnie Oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Katowicach odpowiedzialny za realizacjê inwestycji oczekuje
na wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przed-
siêwziêcia. Po uzyskaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na
realizacjê inwestycji drogowej okreœlaj¹cych ostateczny przebieg trasy i wy³onieniu
Wykonawcy mo¿na bêdzie rozpocz¹æ roboty budowlane.

Ponadto informujê, ¿e w obszarze gminy Gocza³kowice-Zdrój PKP PLK SA zamierza-
j¹ realizowaæ inwestycjê polegaj¹c¹ na modernizacji linii kolejowej E65 Grodzisk Mazo-
wiecki – Katowice – Zebrzydowice/Zwardoñ – granica pañstwa. Obecnie trwa proces
opracowania Studium Wykonalnoœci wraz z Raportem o oddzia³ywaniu przedsiêwziê-
cia na œrodowisko. Stosowna umowa z wykonawc¹ zosta³a podpisana 10 czerwca 2009 r.
Wszystkie rekomendacje wynikaj¹ce z decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zostan¹ bezwzglêdnie wdro¿one.

W ramach procedury w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko prowadzonej
przez w³aœciwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska zapewniony zostanie
udzia³ spo³eczeñstwa, zgodnie z wymogami Ustawy o udostêpnianiu informacji o œro-
dowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko z dnia 03.10.2008 r. Spo³eczeñstwo bêdzie mia³o mo¿li-
woœæ zapoznania siê z pe³n¹ dokumentacj¹ w sprawie oraz z³o¿enia uwag i wniosków.

Podejmowanie w chwili obecnej doraŸnych decyzji w sprawie dzia³añ zapobiegaw-
czych zmniejszaj¹cych uci¹¿liwoœæ ruchu na istniej¹cych szlakach komunikacyjnych
bez uwzglêdnienia docelowo realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, mog³oby
siê okazaæ wydatkiem niecelowym. Budowa ekranów akustycznych jest œrodkiem
ostatecznym stosowanym w przypadku braku innych mo¿liwoœci ograniczenia ha³asu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
8 wrzeœnia 2004 r. Komisja Europejska podjê³a decyzjê o dodaniu do li-

sty nasion dopuszczonych do sprzeda¿y na terenie UE siedemnastu odmian
zmodyfikowanych kukurydzy MON 810, która zosta³a opracowana przez bio-
technologiczny koncern Monsanto. W zwi¹zku z zastosowan¹ modyfikacj¹
kukurydza odporna jest na larwy szkodnika, omacnicy prosowianki (Ostrinia
nubilalis).

Pomimo to dotychczas na terytoriach siedmiu pañstw UE, to jest Austrii,
Francji, Grecji, Luksemburga, Niemiec, Wêgier i W³och, zosta³ wprowadzony
zakaz wysiewu kukurydzy MON 810.

W porz¹dku obrad piêædziesi¹tego szóstego posiedzenia Sejmu RP zapla-
nowano pierwsze czytanie projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycz-
nie zmodyfikowanych, który – s³usznie dokonuj¹c systematyzacji tej materii –
nie tylko nie wydaje siê przewidywaæ wprost zakazu wysiewu, ale dopuszcza
wprowadzenie produktów modyfikowanych genetycznie do wysiewu i obrotu.

Maj¹c na uwadze art. 23 dyrektywy 2001/18 w sprawie zamierzonego
uwalniania do œrodowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie
umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie równie¿ na terytorium Polski zakazu wysiewu
kukurydzy MON 810, z powodu zagro¿enia dla zdrowia ludzkiego lub œrodo-
wiska, proszê o przedstawienie stanowiska rz¹du co do proponowanych roz-
wi¹zañ w przedmiotowej sprawie z uwzglêdnieniem stanowi¹cych jego
podstawê argumentów natury naukowej.

Wprowadzenie zakazu i zwi¹zana z tym procedura wymagaj¹ nauko-
wych dowodów, uzasadniaj¹cych wzmiankowane rozwi¹zania legislacyjne.
W przypadku stwierdzenia zasadnoœci wprowadzenia zakazu wysiewu pro-
szê równie¿ o okreœlenie tego rodzaju podstaw prezentowanego stanowiska.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 6 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie pana senatora Rafa³a Muchackiego, z³o¿one pod-

czas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r. (przekazane przy piœmie
znak: BPS/DSK-043-2273/09), dotycz¹ce wprowadzenia zakazu uprawy kukurydzy
MON810 w Polsce, w kontekœcie art. 23 dyrektywy 2001/18/WE, przedk³adam nastê-
puj¹ce 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-
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nie¿ 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 transgenicz-
nych, bêd¹cych produktami genetycznie zmodyfikowanymi, wprowadzonymi do
obrotu z mo¿liwoœci¹ uprawy w UE. Prowadzenie takiej uprawy nie wymaga jednak
uzyskiwania zgody ministra w³aœciwego ds. œrodowiska ani innego organu krajowego.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie ma wymagañ dotycz¹cych powiadamiania
organów krajowych o prowadzonych uprawach roœlin transgenicznych. Nale¿y jednak
podkreœliæ, ¿e rolnicy (zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wspólnotowym) mog¹ upra-
wiaæ w Polsce (oraz w innych pañstwach cz³onkowskich UE) wy³¹cznie kukurydzê
MON810. Kukurydza linii MON810 (unikalny identyfikator: MON-∅∅81∅-6) zosta³a
dopuszczona do obrotu i stosowania w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej
decyzj¹ Komisji Europejskiej nr 98/294/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays L. linii
MON 810), zgodnie z Dyrektyw¹ Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 131, 5 maja 1998 r.).
Uprawa innych roœlin genetycznie zmodyfikowanych jest nielegalna.

Pragnê poza tym wyjaœniæ, ¿e zgodnie z opini¹ Urzêdu Komitetu Integracji Europej-
skiej Minister Œrodowiska nie posiada obecnie instrumentów prawnych, które mog³y-
by zostaæ wykorzystane do wprowadzenia zakazu uprawy kukurydzy MON810.
Przepisy obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.) nie mog¹ stanowiæ pod-
stawy do wprowadzenia zakazu lub ograniczenia upraw roœlin genetycznie zmodyfiko-
wanych w Polsce, poniewa¿ ustawa ta nie reguluje kwestii komercyjnych upraw roœlin
transgenicznych.

W najbli¿szym czasie system prawnej reglamentacji w obszarze organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych ulegnie gruntownej przebudowie. Projekt ustawy – Prawo o organiz-
mach genetycznie zmodyfikowanych, który jest obecnie procedowany w Sejmie RP, zawiera
przepisy dotycz¹ce prowadzenia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych, co wype³ni
istniej¹ce luki prawne w tym obszarze. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulu-
j¹cych kwestie komercyjnych upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych bêdzie spra-
wowa³ G³ówny Inspektor Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Przedstawiciele Wojewódz-
kich Inspektoratów Ochrony Roœlin i Nasiennictwa uzyskaj¹ prawo wstêpu, wraz
z niezbêdnym sprzêtem, na teren, na którym 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 oby-
wateli 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 ten sposób tworzy siê przejrzysty system gwarantuj¹cy rolnikom swobodê pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, który jednoczeœnie umo¿liwia wy³¹czanie
pewnych obszarów spod upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych. Rozwi¹zanie to
zosta³o przyjête po konsultacjach z Komisj¹ Europejsk¹.

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 (w oparciu o art. 23 dy-
rektywy 2001/18/WE) okreœlonych odmian roœlin genetycznie zmodyfikowa-
nych bêd¹cych organizmami genetycznie zmodyfikowanymi, wprowadzonymi do
obrotu 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.
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Dotychczas 8 pañstw cz³onkowskich UE (Francja, Grecja, Wêgry, Luksemburg,
Belgia, Niemcy, Austria) podjê³o dzia³ania zmierzaj¹ce do wprowadzenia zakazu stoso-
wania na swoim terytorium okreœlonych produktów genetycznie zmodyfikowanych.
Zakazy w powy¿szych pañstwach wprowadzono w ramach œrodków ochronnych, usta-
nowionych w prawodawstwie UE (art. 23 Dyrektywy 2001/18/WE w sprawie zamie-
rzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do œrodowiska). Ka¿de
z tych pañstw, wprowadzaj¹c zakaz, bazowa³o na w³asnych badaniach, b¹dŸ analizie
danych z literatury naukowej. Pañstwa te posiada³y przepisy krajowe, które dawa³y im
mo¿liwoœæ wprowadzania zakazów. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ograniczenia w stosowaniu
GMO mog¹ byæ wprowadzone wy³¹cznie, je¿eli pañstwo cz³onkowskie UE uzyska
nowe dane naukowe, œwiadcz¹ce o szkodliwoœci danego produktu GM, które nie
by³y znane podczas jego autoryzacji. Austria oraz Wêgry jako podstawê zakazu
uprawy przedstawi³y wyniki badañ naukowych dotycz¹ce bezpieczeñstwa okreœlonych
produktów (kukurydzy MON 810 oraz kukurydzy T25). Przedstawione argumenty nau-
kowe zosta³y jednak zakwestionowane przez Europejski Urz¹d ds. Bezpieczeñstwa
¯ywnoœci (EFSA). Oba pañstwa utrzyma³y na swoich terytoriach zakaz sprzeda¿y
i stosowania kukurydzy MON810 dziêki poparciu czêœci krajów Wspólnoty. Uzyskano
bowiem wiêkszoœæ kwalifikowan¹ g³osów w Radzie UE dla poparcia starañ Austrii i Wê-
gier o utrzymanie przedmiotowego zakazu. G³osowanie w Radzie UE poprzedzone jest
jednak zawsze decyzj¹ Komitetu Regulacyjnego do spraw dyrektywy 2001/18/WE,
gdzie rozpatrywane s¹ wy³¹cznie przes³anki naukowe, a nie polityczne. Aby doprowa-
dziæ do g³osowania na forum Rady UE konieczne jest wczeœniejsze przekonanie pañstw
cz³onkowskich UE do swoich racji na forum Komitetu Regulacyjnego ds. dyrektywy
2001/18 WE. Odrzucenie wniosku pañstwa cz³onkowskiego UE na tym etapie koñczy
bowiem procedurê i uniemo¿liwia jakiekolwiek dalsze dzia³ania w tym zakresie. Nie
mo¿na poza tym zapominaæ, ¿e ostateczn¹ decyzjê w powy¿szej sprawie podejmuje za-
wsze Komisja Wspólnot Europejskich.

Pozosta³e pañstwa poza Austri¹ i Wêgrami nie zamknê³y jeszcze swoich postêpo-
wañ wyjaœniaj¹cych z Komisj¹ Europejsk¹ i trudno jest mówiæ o ich sukcesie w kwestii
wprowadzania zakazu stosowania i/lub uprawy okreœlonych produktów GM.

Bior¹c pod uwagê wspomniane zasady na jakich mo¿na ograniczyæ stosowanie
GMO, uprzejmie informujê, ¿e rozpoczêto w Polsce realizacjê programów badawczych,
które pozwol¹ na udzielenie odpowiedzi na pytania, czy stosowanie GMO jest w pe³ni
bezpieczne, równie¿ w polskim systemie rolnym. Resort rolnictwa i podleg³e instytuty
podjê³y ju¿ w³asne badania naukowe, dziêki którym uzyskane zostan¹ wyniki potwier-
dzaj¹ce lub odrzucaj¹ce tezê o szkodliwoœci produktów GMO. W chwili obecnej realizo-
wane s¹ dwa programy wieloletnie, w których uwzglêdnione zosta³y zagadnienia
dotycz¹ce GMO. W Instytucie Zootechniki – PIB w Krakowie prowadzone jest zadanie
„Wp³yw pasz GMO na produkcyjnoœæ i zdrowotnoœæ zwierz¹t, transfer transgenicznego
DNA w przewodzie pokarmowym oraz jego retencjê w tkankach i produktach ¿ywno-
œciowych pochodzenia zwierzêcego”. Zakoñczenie badañ planowane jest w roku 2010.
W Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin w Radzikowie w programie pod nazw¹
„Ulepszanie Roœlin dla Zrównowa¿onych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakoœci ¯ywno-
œci i Produkcji Roœlinnej na Cele Nie¿ywnoœciowe” realizowane s¹ tematy w nastêpu-
j¹cych dziedzinach:

1. Wp³yw upraw transgenicznych na produkcjê roœlinn¹ oraz rolnictwo ekologiczne
i konwencjonalne.

2. Ekologiczne aspekty wprowadzania roœlinnych GMO do agroekosystemów.
3. Modernizacja i aktualizacja metodyk laboratoryjnej analizy GMO.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie pana senatora Rafa³a Muchackiego z dnia 22 grud-

nia 2009 roku, znak: BPS/DSK-043-2272/09, dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z zakazem
uprawy roœlin genetycznie modyfikowanych, przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia do
poruszonych kwestii.

Odnosz¹c siê do braku w przepisach ustawy Prawo o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych przepisów wprowadzaj¹cych zakaz wysiewu nasion genetycznie
zmodyfikowanych informujê, ¿e zakaz taki doprowadzi³by do niezgodnoœci prawa kra-
jowego z prawem UE. W oparciu o wymogi dyrektyw unijnych Pañstwo Cz³onkowskie
ma mo¿liwoœæ wprowadzenia na swoim terytorium zakazu obrotu okreœlonym produk-
tem GMO na podstawie art. 23 Dyrektywy 2001/18 lub wprowadzenia zakazu uprawy
okreœlonych odmian roœlin genetycznie zmodyfikowanych na podstawie art. 16.2 Dy-
rektywy 2002/53.

Wprowadzenie powy¿szych zakazów jest mo¿liwe jedynie po spe³nieniu ni¿ej okreœ-
lonych warunków.

W przypadku:
1) tymczasowego ograniczenia lub zakazu wprowadzania do obrotu (stosowania lub

sprzeda¿y na swoim terytorium) produktu zmodyfikowanego genetycznie, Pañ-
stwo Cz³onkowskie chc¹ce wprowadziæ zakaz powinno wykazaæ, ¿e modyfikacja
znajduj¹ca siê w produkcie stanowi zagro¿enie dla zdrowia cz³owieka lub dla œro-
dowiska. Pañstwo Cz³onkowskie przygotowuje dokumentacjê oceny zagro¿enia,
opracowan¹ wedle œciœle okreœlonych zasad, o których mowa w Dyrektywie
2001/18 w sprawie zamierzonego uwalniania GMO do œrodowiska. Ocena musi
byæ przygotowana w oparciu o wyniki badañ naukowych, które okreœlaj¹ wp³yw
danego GMO na zdrowie ludzi i na œrodowisko;

2) czasowego zakazu uprawy odmian roœlin genetycznie zmodyfikowanych, które
znajduj¹ siê we Wspólnotowym Katalogu, Pañstwo Cz³onkowskie powinno wyka-
zaæ, ¿e uprawa danej odmiany mo¿e byæ szkodliwa dla innych odmian lub gatun-
ków albo dana odmiana nie nadaje siê do uprawy w ¿adnej czêœci terytorium Pañ-
stwa Cz³onkowskiego ze wzglêdu na okres dojrzewania (w tym przypadku zakaz
wprowadzany jest bezterminowo) lub odmiana stwarza zagro¿enie dla zdrowia
ludzkiego lub dla œrodowiska.

Mówi¹c o wprowadzeniu ogólnego zakazu u¿ytkowania produktów GMO (czy te¿
generalnego zakazu upraw roœlin GMO) przypomnieæ trzeba doœwiadczenie naszego
kraju zwi¹zane z wprowadzeniem zakazu obrotu materia³em siewnym odmian genetycz-
nie zmodyfikowanych oraz zakazu wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do
krajowego rejestru odmian. Zakazy zosta³y wprowadzone w toku prac parlamentar-
nych w roku 2006 do ustawy o nasiennictwie. Postêpowanie w tej sprawie, jakie toczy-
³o siê wzglêdem Polski zakoñczy³o siê wydaniem wyroku w sprawie C-165/08 Komisja
Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Trybuna³ w wyroku podkreœli³, ¿e za-
kazy zosta³y wprowadzone z pominiêciem wszelkich zasad, które obowi¹zuj¹ pañstwa
cz³onkowskie. W tej chwili Polska ma obowi¹zek dostosowania przepisów ustawy o na-
siennictwie do przepisów dyrektyw UE. Niewykonanie wyroku bêdzie skutkowa³o ko-
lejnym postêpowaniem przed ETS i w konsekwencji bardzo wysokimi karami pieniê¿ny-
mi. Minimalny rycza³t w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 3 mln 610 tys. euro.
Zamiast niego mo¿e zostaæ na³o¿ona kara obliczana wed³ug stawek dziennych. Stawka
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dzienna dla Rzeczypospolitej Polskiej to od ok. 1,5 tys. do 29 tys. �, natomiast wyso-
koœæ okresowej kary pieniê¿nej to w przybli¿eniu od 4,5 tys. do 260 tys. � dziennie.

Projekt ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych zawiera pod-
stawê prawn¹ umo¿liwiaj¹c¹ Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenie cza-
sowego ograniczenia lub zakazu uprawy okreœlonych odmian roœlin genetycznie
zmodyfikowanych, wprowadzonych do obrotu z mo¿liwoœci¹ uprawy w UE. Przepisy re-
guluj¹ce tê kwestiê zosta³y przewidziane ze wzglêdu na tocz¹c¹ siê dyskusjê spo³eczn¹
na temat bezpieczeñstwa stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych
w rolnictwie oraz postulaty niektórych œrodowisk dotycz¹ce ograniczenia upraw roœlin
genetycznie zmodyfikowanych w Polsce. Tym samym powstanie podstawa do wydania
aktu prawnego umo¿liwiaj¹cego wprowadzenie zakazu uprawy okreœlonej roœliny ge-
netycznie zmodyfikowanej, bez ponoszenia konsekwencji karnych, który Minister Rol-
nictwa bêdzie móg³ zastosowaæ, jeœli stan¹ mu siê dostêpne dane naukowe œwiadcz¹ce
o szkodliwoœci danego produktu.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Marian Zalewski
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Oœwiadczenie senatora Jana Olecha
oraz senator Gra¿yny Sztark

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Wnosimy o rozwa¿enie odwo³ania pana Józefa Chodarcewicza z funkcji

prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z uwagi na ra¿¹ce na-
ruszenie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podczas wykonywania obowi¹z-
ków. Poni¿ej wskazujemy dzia³ania prezesa, które nie tylko ra¿¹co naruszaj¹
przepisy prawa, ale maj¹ tak¿e cechy przekroczenia kompetencji wynika-
j¹cych z pe³nionej funkcji.

1. W zakresie pracy nieetatowego cz³onka kolegium
Od dnia 1 czerwca 2009 r. nieetatowy cz³onek kolegium Krystyna GoŸ-

dzik podjê³a prowadzenie w³asnego biura notarialnego w Szczecinie. Z tym
dniem prezes izby wyrazi³ zgodê na niewype³nianie obowi¹zków nieetatowe-
go cz³onka przez pani¹ Krystynê GoŸdzik. Jednostki samorz¹du terytorialne-
go nadzorowane przez pani¹ Krystynê GoŸdzik przydzieli³ innym cz³onkom
kolegium. Cz³onkowie kolegium zwracali siê do pana prezesa o wyjaœnienie
sytuacji prawnej pani GoŸdzik. Do dnia dzisiejszego nie otrzymali w przed-
miotowej sprawie wi¹¿¹cej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o RIO prezes izby wystêpuje do preze-
sa Rady Ministrów z wnioskami o powo³anie i o odwo³anie zastêpcy prezesa
oraz o powo³anie, odwo³anie lub zmianê charakteru zatrudnienia cz³onka kole-
gium. W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów jedynie prezes Rady Ministrów po-
dejmuje ka¿d¹ decyzjê dotycz¹c¹ nieetatowego cz³onka kolegium, poniewa¿
prezes izby nie jest jego pracodawc¹. Zawieszaj¹c nieetatowego cz³onka kole-
gium od 1 czerwca 2009 r. do dnia dzisiejszego z uwagi na prowadzenie przez
tego cz³onka kancelarii notarialnej od dnia 1 czerwca 2009 r., prezes izby prze-
kroczy³ swoje kompetencje. Pani Krystyna GoŸdzik uchyla siê od wykonywa-
nia obowi¹zków cz³onka kolegium, co stanowi przes³ankê do jej odwo³ania.

2. W zakresie ustalenia wynagrodzeñ cz³onków kolegium
W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie jest nieprawid³owa in-

terpretacja przepisów ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych i rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 20 lutego 2004 r.
w sprawie wielokrotnoœci kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowni-
ków regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz za-
sad ustalania rycza³tu, diet i zwrotów kosztów podró¿y pozaetatowych
cz³onków kolegiów izb (DzU nr 85 poz. 428 ze zmianami).

Rzecz dotyczy art. 26 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych oraz § 3 cytowanego rozporz¹dzenia. Ustawa wskazuje, ¿e wynagro-
dzenie zasadnicze prezesa izby, jego zastêpców i etatowych cz³onków
kolegium stanowi wielokrotnoœæ kwoty bazowej (wysokoœæ tej kwoty ustalaj¹
odrêbne ustawy). Jednoczeœnie ustawa mówi, ¿e wysokoœæ wynagrodzenia
„ró¿nicowana jest ze wzglêdu na sta¿ i pe³nion¹ funkcjê oraz liczbê jednostek
nadzorowanych przez dan¹ regionaln¹ izbê obrachunkow¹”. Zgodnie z § 3
wspomnianego rozporz¹dzenia wielokrotnoœæ kwoty bazowej dla ustalenia
wynagrodzenia pokazuje tabela stanowi¹ca za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
Z tabeli wynika, ¿e wynagrodzenie zasadnicze mo¿e siê mieœciæ w okreœlo-
nych „wide³kach”. Spór sprowadza siê do ustalenia odpowiedzi na pytanie,
czy te „wide³ki” oznaczaj¹, i¿ w jednej izbie obrachunkowej ka¿dy cz³onek
kolegium mo¿e otrzymywaæ ró¿ne wynagrodzenie, w zale¿noœci od uznania
przyznaj¹cego to wynagrodzenie prezesa, czy te¿ tabela ta zró¿nicowa³a
stawki wynagrodzenia, ale dla poszczególnych izb obrachunkowych, a w ra-
mach izby ka¿dy cz³onek kolegium otrzymywaæ powinien takie samo wyna-
grodzenie zasadnicze wybrane dla izby.

Tabela zawarta w rozporz¹dzeniu wskazuje stawki wynagrodzeñ, które
mo¿na przyznaæ w poszczególnych izbach, w zwi¹zku z treœci¹ zdania dru-
giego art. 26a pkt 5 ró¿ne dla ka¿dej izby, ale jednakowe w obrêbie izby dla
ka¿dego cz³onka kolegium. Przepis mówi bowiem wyraŸnie, ¿e wysokoœæ wy-
nagrodzenia ró¿nicowana mo¿e byæ wy³¹cznie z trzech przyczyn: sta¿u pra-
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cy, pe³nionej funkcji oraz liczby jednostek nadzorowanych przez dan¹
regionaln¹ izbê obrachunkow¹. Tak wiêc nie ze wzglêdu na liczbê jednostek
nadzorowanych przez poszczególnych cz³onków kolegium.

Jednakowe wynagrodzenie dla ka¿dego cz³onka kolegium w obrêbie da-
nej izby gwarantowa³oby „niezawis³oœæ” cz³onka kolegium zapisan¹ w usta-
wie. W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie dosz³o do zró¿nicowa-
nia wynagrodzeñ zasadniczych cz³onków kolegium w zale¿noœci od uznania
prezesa izby w ramach limitu wskazanego w tabeli wynagrodzeñ.

Dodatkowo chcielibyœmy zwróciæ uwagê na to, i¿ panie zatrudnione w ko-
legium izby maj¹ od 2004 r. ni¿sze wynagrodzenia ni¿ zatrudnieni w nim mê¿-
czyŸni. Przepis z art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(tekst jednolity z 1998 r. DzU nr 21 poz. 94 ze zmianami) stanowi: „pracownicy
maj¹ równe prawa z tytu³u jednakowego wype³niania takich samych obowi¹z-
ków; dotyczy to w szczególnoœci równego traktowania mê¿czyzn i kobiet w za-
trudnieniu”. Jest to podstawowa zasada prawa pracy, która w Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Szczecinie nie jest przestrzegana od wielu lat.

3. W zakresie podejmowania uchwa³ przez kolegium izby
Przy podejmowaniu uchwa³ dotycz¹cych stwierdzenia istotnego narusze-

nia prawa w aktach prawnych j.s.t., uchwa³ dotycz¹cych prowadzonego po-
stêpowania nadzorczego i innych jest nagminnie naruszany art. 15 ust. 1,
w zwi¹zku z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
W posiedzeniu kolegium izby, na które jest wezwany przedstawiciel podmio-
tu okreœlonego w art. 1 ust. 2 wspomnianej ustawy, uczestnicz¹ te¿ naczelnik
Wydzia³u Kontroli oraz naczelnik Wydzia³u Analiz i Szkoleñ. W trakcie g³oso-
wania nad podjêciem uchwa³y w przedmiocie naruszenia prawa uczestnicz¹
tak¿e wymienione osoby. Z uwagi na to uchwa³y kolegium izby w przedmioto-
wych kwestiach podejmowane s¹ z ra¿¹cym naruszeniem prawa, co powin-
no skutkowaæ niewa¿noœci¹ podjêtych uchwa³. Taka procedura jest
stosowana przez kolegium izby w Szczecinie od wielu lat.

Ponadto kolegium izby w Szczecinie nagminnie narusza przepis art. 25b
ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Zgodnie z tym przepi-
sem uchwa³y kolegium w sprawach zastrze¿eñ do wniosków zawartych
w wyst¹pieniach pokontrolnych zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów na po-
siedzeniu niejawnym. W posiedzeniu kolegium izby w trakcie g³osowania
nad podjêciem uchwa³y w przedmiotowej kwestii uczestnicz¹ naczelnicy wy-
dzia³ów. Naszym skromnym zdaniem jest to ewidentne naruszanie przepisu
art. 25b ust. 1, które skutkuje niewa¿noœci¹ podjêtych uchwa³. Gmina nie ma
mo¿liwoœci zaskar¿enia wspomnianej uchwa³y, gdy¿ jest ona ostateczna.
I w ten sposób w obrocie prawnym pozostaj¹ uchwa³y podjête z ra¿¹cym na-
ruszeniem prawa. Taki stan rzeczy trwa od kilku lat. Winê za to ponosi prezes
izby, który wzywa naczelników wydzia³ów na posiedzenie kolegium i pozwa-
la na ich „czynne uczestnictwo” w posiedzeniu kolegium i podejmowaniu
uchwa³. W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prezes izby jest odpowiedzial-
ny za prawid³ow¹ dzia³alnoœæ kolegium.

4. W zakresie pracy prezesa izby
Od wrzeœnia bie¿¹cego roku prezes izby, zgodnie z art. 18a ust. 2, bardzo czê-

sto wyznacza cz³onka kolegium do prowadzenia zwo³anego przez prezesa posie-
dzenia kolegium. Nieobecnoœæ prezesa wynika z jego uczestnictwa na przyk³ad
w uroczystoœciach izby skarbowej, szkoleniach naczelników wydzia³ów kontroli
regionalnych izb obrachunkowych (4 dni). Takie postêpowanie prezesa doprowa-
dzi³o do niepodjêcia uchwa³y przez kolegium w sprawie wniosków do projektu
bud¿etu izby oraz ramowego planu pracy, rozstrzygniêcia innych spraw wa¿nych
dla prawid³owego funkcjonowania izby. Postêpowanie prezesa wskazuje na
uchylanie siê od wykonywania ustawowych obowi¹zków.

Nale¿y zatem uznaæ, ¿e zachodz¹ przes³anki zawarte w art. 15 ust. 9
pkt 3 ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych.

Z wyrazami szacunku
Jan Olech
Gra¿yna Sztark
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Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie proszê o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie z³o-

¿one przez Senatorów RP Pana Jana Olecha oraz Pani Gra¿yny Sztark podczas 46. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 roku w sprawie odwo³ania Pana Józefa
Chodarcewicza z funkcji prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
– z uwagi, i¿ udzielenie wyczerpuj¹cej odpowiedzi wymaga zgromadzenia dodatkowych
informacji.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, i¿ odpowiedŸ na przedmiotowe
oœwiadczenie zostanie udzielona niezw³ocznie po rozpatrzeniu zebranej w sprawie doku-
mentacji.

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

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 26 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2274/09) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatorów RP Pana Jana Ole-
cha oraz Pani¹ Gra¿ynê Sztark podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia
2009 roku w sprawie odwo³ania Pana Józefa Chodarcewicza z funkcji prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ zgodnie z art. 16a ust. 1 w zwi¹zku z art. 15 ust. 9
ustawy z dnia 7 paŸdziernika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.:
Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z póŸn. zm.), odwo³anie prezesa regionalnej izby ob-
rachunkowej mo¿e nast¹piæ w przypadku z³o¿enia rezygnacji ze stanowiska, utraty co
najmniej jednego z warunków niezbêdnych do objêcia funkcji (tj. posiadanie pe³nej
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zdolnoœci do czynnoœci prawnych, posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie
z pe³ni praw publicznych, ukoñczenie magisterskich wy¿szych studiów prawniczych,
administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych
dziedzin wiedzy, posiadanie co najmniej czteroletniego sta¿u pracy w jednostkach
zwi¹zanych z funkcjonowaniem samorz¹du terytorialnego lub finansów publicznych,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo pope³nione z winy umyœlnej),
stwierdzenie powtarzaj¹cego siê naruszania prawa podczas wykonywania obowi¹zków
lub uchylania siê od ich wykonania.

Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej pracy nieetatowego cz³onka kolegium podkreœ-
liæ nale¿y, i¿ zgodnie z postanowieniami ww. ustawy o regionalnych izbach obrachunko-
wych, prezes regionalnej izby obrachunkowej kieruje pracami izby, wystêpuje
z wnioskiem o powo³anie i odwo³anie cz³onka kolegium oraz dokonuje czynnoœci z za-
kresu prawa pracy wobec cz³onków kolegium i pracowników izby (vide: art. 17 i art. 26a
ustawy). Natomiast, zgodnie z art. 15 tej ustawy, w sk³ad kolegium izby wchodz¹ pre-
zes izby jako przewodnicz¹cy kolegium oraz pozostali cz³onkowie (cz³onkostwo w izbie
ma charakter etatowy, b¹dŸ pozaetatowy). Z etatowymi cz³onkami kolegium prezes iz-
by nawi¹zuje stosunek pracy na podstawie powo³ania (vide: art. 26a ust. 1 pkt 1 ww.
ustawy). Z pozaetatowymi cz³onkami kolegium prezes izby nie nawi¹zuje stosunku
pracy – zgodnie z art. 26a ust. 4 ww. ustawy, pozaetatowi cz³onkowie kolegium izby
otrzymuj¹ stosowny rycza³t, diety oraz zwrot kosztów podró¿y – st¹d te¿ nieuprawnio-
nym jest zaliczanie ich do pracowników izby.

Z informacji przekazanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szcze-
cinie Pana Józefa Chodarcewicza wynika, i¿ Pani Krystyna GoŸdzik zwróci³a siê do Pre-
zesa Izby z proœb¹ o wyra¿enie zgody na czasowe zwolnienie z wykonywania
obowi¹zków nieetatowego cz³onka kolegium w zwi¹zku z koniecznoœci¹ uzyskania sto-
sownego zezwolenia w³aœciwych organów notarialnych, na kontynuowanie dotychcza-
sowych czynnoœci. Wyra¿aj¹c zgodê, Prezes Izby zwróci³ siê jednoczeœnie do Pani
Krystyny GoŸdzik o wyst¹pienie do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
celem zasiêgniêcia opinii, czy przedmiotowy stan faktyczny nie wype³nia normy prze-
widuj¹cej zakazy podejmowania dodatkowych dzia³alnoœci przez cz³onków kolegium.

Podejmowane przez Prezesa Izby dzia³ania w tym zakresie trudno jest uznaæ za
przekroczenie uprawnieñ przys³uguj¹cych prezesowi izby. Przedmiotowe dzia³ania nie
dotyczy³y zmian w zakresie cz³onkostwa w kolegium (powo³ywania, odwo³ywania
cz³onka oraz zmiany charakteru cz³onkostwa) – do podjêcia których, wy³¹czn¹ kompe-
tencjê posiada Prezes Rady Ministrów, tylko kierowania pracami Izby.

Sprawa ³¹czenia cz³onkostwa w kolegium z funkcj¹ notariusza stanowi³a przedmiot
opinii Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji – z zastrze¿eniem, i¿ urz¹d
administracji rz¹dowej nie jest uprawniony do formu³owania wi¹¿¹cych interpretacji
przepisów prawa. Ministerstwo SWiA wskaza³o, i¿ zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 roku o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce
funkcje publiczne (t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 216, poz. 1584 z póŸn. zm.) zakazy, które
mo¿na by³oby ewentualnie rozpatrywaæ w kontekœcie sprawowania funkcji notariusza
– znajd¹ zastosowanie wy³¹cznie do wskazanych w przepisie pracowników izby; zakazy
te nie znajd¹ zastosowania do pozaetatowych cz³onków kolegium regionalnych izb ob-
rachunkowych. Wniosek taki znajduje swoje uzasadnienie w statusie pozaetatowych
cz³onków kolegium, którzy nie s¹ pracownikami izby, jak te¿ powi¹zaniem zakazu z za-
trudnieniem w jednostkach obs³uguj¹cych podmioty publiczne.

Z wyjaœnieñ Prezesa Izby wynika ponadto, i¿ Pani Krystyna GoŸdzik z³o¿y³a pisem-
n¹ rezygnacjê z przys³uguj¹cego wynagrodzenia nieetatowego cz³onka kolegium, na
okres do czasu uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu notarialnego. Jednostki
samorz¹du terytorialnego objête czynnoœciami przygotowawczej obs³ugi nadzorczej
sprawowanymi przez Pani¹ Krystynê GoŸdzik zosta³y przekazane jednemu z cz³onków
kolegium bez dodatkowego wynagrodzenia, który dobrowolnie wyrazi³ zgodê na ich ob-
jêcie i nie wniós³ sprzeciwu.

W odniesieniu do kwestii dotycz¹cej ustalania wynagrodzeñ cz³onków kolegium
uprzejmie informujê, i¿ stanowi¹ce podstawê ustalania wynagrodzenia cz³onków kole-
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gium regionalnych izb obrachunkowych przepisy, nie okreœlaj¹ wysokoœci wynagro-
dzenia zasadniczego dla cz³onków kolegium poszczególnych izb – art. 26 ust. 5 ww.
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych okreœla jedynie zasady ustalania wyna-
grodzenia dla prezesa, zastêpcy i cz³onka kolegium, którego wysokoœæ winna mieœciæ
siê w granicach ustalonych rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego
2004 roku w sprawie wielokrotnoœci kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowni-
ków regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania
rycza³tu, diet i zwrotu kosztów podró¿y pozaztatowych cz³onków kolegiów izb (Dz. U.
Nr 31, poz. 264 z póŸn. zm.), tj. w odniesieniu do etatowego cz³onka kolegium wynosi
2,1–3,4 wielokrotnoœci kwoty bazowej. Zawarty w art. 26a ust. 5 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych warunek zró¿nicowania wysokoœci wynagrodzenia od liczby
jednostek nadzorowanych, znajduje swoje odzwierciedlenie w ustalanym przez Preze-
sa Rady Ministrów wynagrodzeniu prezesa izby oraz wysokoœci œrodków na fundusz
wynagrodzeñ osobowych danej izby. Ustalenie wynagrodzenia dla poszczególnego
cz³onka kolegium jest wy³¹czn¹ kompetencj¹ prezesa izby, a powsta³e w tym zakresie
spory rozstrzyga s¹d pracy. Jak podkreœli³ Prezes Izby – ustalaj¹c wynagrodzenia po-
szczególnym cz³onkom kolegium, kieruje siê on nie tylko iloœci¹ pracy, ale równie¿ jej
jakoœci¹, w tym trafnoœci¹ doboru argumentów nadzorczych oraz zaanga¿owaniem
w wykonywanie innych czynnoœci s³u¿bowych.

Maj¹c na uwadze powy¿sze wyjaœnienia, trudno jest zgodziæ siê z zasadnoœci¹ for-
mu³owanych w przedmiotowym oœwiadczeniu zastrze¿eñ.

Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ, i¿ zgodnie z postanowieniami ww. ustawy o re-
gionalnych izbach obrachunkowych, podejmowanie uchwa³ przez kolegium izby mo¿e
nast¹piæ na zasadach okreœlonych jej przepisami – dotyczy to zarówno wymaganego
quorum (zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy, uchwa³y kolegium zapadaj¹ bezwzglêdn¹
wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej ½ liczby cz³onków kolegium izby), jak i sa-
mego prowadzenia posiedzenia kolegium. W tym drugim aspekcie przepisy ustawy
wskazuj¹ na mo¿liwoœæ uczestnictwa przedstawiciela jednostki, której sprawa jest roz-
patrywana, a z drugiej strony przes¹dzaj¹, i¿ niektóre uchwa³y zapadaj¹ na posiedze-
niu niejawnym (dotyczy to uchwa³ w sprawach odwo³awczych). Niemniej jednak, od
kwestii udzia³u w podejmowaniu uchwa³ przez kolegium – obwarowanych wskazanymi
powy¿ej rozwi¹zaniami, odró¿niæ nale¿y udzia³ w posiedzeniu pracowników izby, któ-
rzy – z racji wykonywanych obowi¹zków [vide: § 4 § 5 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego
regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó³owej organizacji izb, liczby cz³onków
kolegium i trybu postêpowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747)] – mog¹ œwiadczyæ fachow¹
i aktualn¹ pomoc w sprawach stanowi¹cych przedmiot rozstrzygania kolegium. Za-
warte w art. 25b ustawy obostrzenie odnosi siê raczej do zainteresowanych (przedsta-
wicieli jednostek), w sprawach których podejmowane jest rozstrzygniêcie.

Z wyjaœnieñ przedstawionych przez Prezesa Izby wynika, ¿e uczestnictwo naczelni-
ków wydzia³ów w posiedzeniach kolegium ma charakter informacyjny, tj. udzielaj¹ in-
formacji o wynikach pracy wydzia³ów i przyczyniaj¹ siê do jednolitej interpretacji
przepisów dotycz¹cych gospodarki finansowej nadzorowanych i kontrolowanych przez
Izbê jednostek. Naczelnicy wydzia³ów udzielaj¹ cz³onkom kolegium dodatkowych me-
rytorycznych informacji przybli¿aj¹cych stan faktyczny rozpatrywanych przez kole-
gium zagadnieñ, nie bior¹c udzia³u w g³osowaniu. Trudno zatem wnioskowaæ
o dzia³aniu niezgodnym z przepisami prawa (praktyka udzia³u w posiedzeniach zapro-
szonych pracowników ma miejsce tak¿e w innych izbach).

W odniesieniu do kwestii dotycz¹cej pracy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Szczecinie Pana Józefa Chodarcewicza uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z posta-
nowieniami cytowanej powy¿ej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, prezes
danej izby nie tylko kieruje dzia³alnoœci¹ izby, lecz tak¿e uczestniczy w posiedzeniach
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRiO) i w pracach jej komisji
(Pan Józef Chodarcewicz jest zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji Koordynacji Kontroli
KRRiO) oraz wspó³pracuje z ró¿nymi instytucjami publicznymi. Z racji tych obowi¹z-
ków wyje¿d¿a s³u¿bowo, zapewniaj¹c na ten czas zastêpstwo (z uwagi na brak zastêpcy
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prezesa izby, zastêpstwo powierzane jest cz³onkowi kolegium, co dopuszcza art. 18a
ust. 2 ww. ustawy). Dodatkowo, w zakresie projektu bud¿etu Izby, Prezes Izby poinfor-
mowa³, ¿e projekt ten zosta³ opracowany przez prezesa i przedstawiony cz³onkom kole-
gium. Cz³onkowie kolegium do przedstawionego projektu bud¿etu nie zg³osili ¿adnych
wniosków, które mog³yby zostaæ uchwalone w trybie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy o regio-
nalnych izbach obrachunkowych.

Reasumuj¹c, analiza przedstawionych zastrze¿eñ w kontekœcie obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa oraz wyjaœnieñ z³o¿onych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Szczecinie, nie uprawnia do stwierdzenia o istnieniu ustawowych przes³anek
odwo³ania prezesa izby.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Olecha
i innych senatorów

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o rozpatrzenie mo¿liwoœci ot-

warcia konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium irackiego Regionu
Kurdystanu w Erbil. Zmiany, jakie w ostatnich latach zasz³y na Bliskim
Wschodzie, a zw³aszcza koniec wojny w Iraku, daj¹ Polsce, która uczestni-
czy³a w wyzwalaniu Iraku, mo¿liwoœæ zaistnienia na terytorium Regionu Kur-
dystanu nie tylko jako sojusznika militarnego, ale tak¿e jako partnera
gospodarczego.

Otwarcie placówki w czêœci kurdyjskiej Iraku stworzy³oby szansê rozwo-
ju i promocji polskich firm. Placówka, która dzisiaj jest zlokalizowana w Bag-
dadzie, nie spe³nia funkcji handlowych konsulatu. Brak stabilizacji
spo³ecznej w stolicy uniemo¿liwia polskim firmom kontakty handlowe, a roz-
wój w takim obszarze administracyjnym jest utrudniony, a wrêcz niemo¿li-
wy, a¿ do czasu ustabilizowania siê sytuacji politycznej.

Stabilizacja spo³eczna oraz intensywnie rozwijaj¹ca siê gospodarka ryn-
kowa po zniszczeniach wojennych w czêœci kurdyjskiej Iraku pozwalaj¹ na
stwierdzenie, i¿ usytuowanie placówki dyplomatycznej w Erbil, stolicy irac-
kiego Regionu Kurdystanu, jest niew¹tpliwie korzystnym rozwi¹zaniem dla
szerzenia polskoœci oraz promowania naszych firm i ich rozwi¹zañ.

Chcia³bym zauwa¿yæ, i¿ Polska znajduje siê w grupie nielicznych krajów,
które nie posiadaj¹ konsulatu na nowo utworzonym i rozwijaj¹cym siê tery-
torium. Wizyta, któr¹ z³o¿y³em w irackim Regionie Kurdystanu w towarzy-
stwie mojego znajomego, doktora habilitowanego in¿yniera Kesry Nermendy,
i rozmowy, jakie przeprowadzi³em z by³ym ministrem Hussainem Sinjari, Da-
videm Bagistani oraz Salahem Berzani, utwierdzi³y mnie w przekonaniu, i¿
polski rz¹d powinien rozwa¿yæ otwarcie konsulatu w Erbil. Jest to miejsce,
gdzie dzisiaj spotykaj¹ siê wszystkie wielkie znane œwiatowe korporacje. Ot-
warcie konsulatu umo¿liwi³oby polskim firmom zawieranie kontraktów i koja-
rzenie firm lokalnych z polskimi, co mo¿e przynieœæ wymierne korzyœci dla
polskiej gospodarki.

Jeszcze raz uprzejmie prosimy o rozwa¿enie mo¿liwoœci utworzenia kon-
sulatu na terytorium irackiego Regionu Kurdystanu w Erbil.

Z wyrazami szacunku
Jan Olech
Gra¿yna Sztark
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Jana Olecha wspólnie z inny-

mi senatorami na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r. (pismo
nr BPS/DSK-043-2275/09 z dnia 22 grudnia 2009 r.), pragnê podziêkowaæ za zainte-
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resowanie wspieraniem politycznej i gospodarczej obecnoœci w Iraku, który pozostaje
jednym z wa¿niejszych obszarów polskiej aktywnoœci dyplomatycznej w regionie Blis-
kiego Wschodu. MSZ d¹¿y do nadania w³aœciwej dynamiki polsko-irackiej wspó³pracy
gospodarczej i pe³nego wykorzystania istniej¹cych w tym zakresie mo¿liwoœci.

Zgadzaj¹c siê z wyra¿on¹ w oœwiadczeniu ocen¹, i¿ dynamicznie rozwijaj¹cy siê Re-
gion Irackiego Kurdystanu jako obszar ciesz¹cy siê stabiln¹ sytuacj¹ bezpieczeñstwa,
mo¿e stanowiæ dogodny rynek dzia³ania dla wielu polskich przedsiêbiorstw, MSZ oraz
Ambasada RP w Bagdadzie dok³adaj¹ wszelkich starañ, by u³atwiæ polskim firmom
wejœcie na rynek iracki i nawi¹zywanie kontaktów handlowych, w tym równie¿ na obsza-
rze Regionu Irackiego Kurdystanu.

Podzielaj¹c przekonanie o zasadnoœci bezpoœredniej obecnoœci dyplomatycznej RP
na obszarze Regionu Irackiego Kurdystanu, w dniu 19 maja 2009 r., Pan Minister Ra-
dos³aw Sikorski podj¹³ decyzjê o rozpoczêciu przygotowañ do otworzenia w Erbilu, za
wiedz¹ i zgod¹ w³adz Republiki Iraku, przedstawicielstwa konsularno-dyploma-
tycznego RP, skoncentrowanego na dzia³aniach promocyjno-informacyjnych. W³aœci-
we merytorycznie komórki MSZ finalizuj¹ obecnie prace nad okreœleniem formalno-
prawnej formu³y dzia³ania tego przedstawicielstwa najlepiej odpowiadaj¹cej interesom
Rzeczypospolitej oraz uwarunkowaniom lokalnym. W 2010 r. powinna nast¹piæ inau-
guracja jego dzia³alnoœci.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Rulewskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Powodem, dla którego sk³adam to oœwiadczenie, s¹ miêdzy innymi okolicz-
noœci zamieszczenia w „Super Expressie” barwnej publikacji dotycz¹cej se-
natora Krzysztofa Piesiewicza, powielonej póŸniej wielokrotnie w innych
mediach. Wielu obywateli oburza fakt, ¿e powsta³a ona w nastêpstwie swoi-
stego porozumienia miêdzy œciganymi przez prokuratora szanta¿ystami a le-
galnym i znacz¹cym wydawnictwem. Dodajmy, ¿e w momencie, gdy inne
gazety i media odmówi³y kupna tych materia³ów i ich publikacji, kieruj¹c siê
zapewne zasad¹ przestrzegania prawa i etyki dziennikarskiej. Niektórzy
z moich rozmówców posunêli siê dalej, wskazuj¹c, ¿e w istocie mamy do czy-
nienia z paserstwem. Nadto gazeta pos³u¿y³a szanta¿ystom jako masowa
i dogodna tablica og³oszeñ o dokonaniu zemsty na ofierze szanta¿u.

Uwa¿am, ¿e tym samym drastycznie naruszono zasady praworz¹dnoœci.
Takie dzia³ania nie mieszcz¹ siê w ramach wartoœci demokratycznego pañ-
stwa. Pragnê zaznaczyæ, ¿e opowiadam siê za wolnoœci¹ prasy, wolnoœci¹
wyra¿ania pogl¹dów, za prawem pozyskiwania i rozpowszechniania infor-
macji o dzia³alnoœci osób pe³ni¹cych funkcje publiczne lub powszechnie zna-
nych. Ale na równi z tym prawem trzeba równie¿ stawiaæ prawo do
prywatnoœci osób publicznych, a tak¿e prawo prasowe, które nak³ada prze-
cie¿ na dziennikarzy obowi¹zek kierowania siê interesem spo³ecznym i rze-
telnego informowania opinii publicznej. Inne normy etyczne i prawne
zakazuj¹ wys³ugiwania siê œwiatem przestêpczym w procesie komunikacji
spo³ecznej. Za niegodne uwa¿am publikacje, których celem jest czerpanie zy-
sków lub rozbudzanie s³awy kosztem ograbiania obywateli z ich prywatno-
œci, godnoœci, choæby nawet byli to przestêpcy.

Na kanwie sprawy senatora Piesiewicza rysuje siê zagadnienie granic
wolnoœci wypowiedzi. Wartoœæ ta nie jest wartoœci¹ absolutn¹,
a w demokratycznym porz¹dku prawnym podlega ograniczeniom. Media mo-
g¹ tutaj spe³niaæ donios³¹ rolê spo³eczn¹. Jednak¿e od d³u¿szego czasu do-
strzegam wzrastaj¹c¹ liczbê s¹dowych spraw, w których osoby publiczne
lub powszechnie znane zmuszone s¹ broniæ siê w d³ugotrwa³ych i kosztow-
nych procesach przed oskar¿eniami inspirowanymi przez media, zmuszone
s¹ broniæ siê przed naruszaniem ich sfery prywatnoœci, a nawet osobistej god-
noœci. Wystarczy przywo³aæ znane sprawy Romualda Szeremietiewa, An-
drzeja Kerna, Edyty Górniak, Cezarego Pazury, Joanny Brodzik, W³odzimie-
rza Cimoszewicza czy Jana Kulczyka.

Polecam panu ministrowi zastanowienie siê, jak dalece tego typu dzia³al-
noœæ zagra¿a funkcjonowaniu w Polsce spo³eczeñstwa otwartego, autentycz-
nej demokracji, ochrony prywatnoœci.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z pytaniem, jakie dzia³a-
nia zamierza podj¹æ w celu zmiany tego stanu rzeczy.

Jan Rulewski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 23 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr BPS/DSK-

-043-2276/09 oœwiadczenie Senatora Jana Rulewskiego z³o¿one podczas 46. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r., uprzejmie informujê, ¿e treœæ tego
oœwiadczenia przekazana zosta³a zgodnie z w³aœciwoœci¹ Prokuratorowi Okrêgowemu
Warszawa Praga w Warszawie celem ewentualnego wykorzystania w œledztwie, w toku
którego prokurator wyst¹pi³ z wnioskiem o wyra¿enie przez Senat RP zgody na poci¹g-
niêcie do odpowiedzialnoœci karnej Senatora Krzysztofa Piesiewicza.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e Prokurator Okrêgowy Warszawa Praga
w Warszawie prowadzi równolegle postêpowanie przeciwko Joannie D., Halinie S.
i Zbigniewowi S. podejrzanym o to, ¿e w okresie od dnia 5 listopada 2009 r. do dnia
19 listopada 2009 r. w Warszawie, dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu, kierowali wo-
bec Krzysztofa Piesiewicza groŸby bezprawne rozg³oszenia wiadomoœci uw³aczaj¹cych
jego czci w celu zmuszenia go do dzia³ania polegaj¹cego na zap³aceniu im kwoty 200.000 z³,
to jest o czyn z art. 191 § 1 k.k.

Przeprowadzone w ramach tego postêpowania czynnoœci pozwoli³y miêdzy innymi
na ustalenie, ¿e Joanna D. i Zbigniew S. usi³owali bezskutecznie sprzedaæ nagrania
s³u¿¹ce do szanta¿owania Senatora K. Piesiewicza redakcjom telewizji „Polsat” oraz
czasopism „Rzeczpospolita” i „NIE”. Ustalenia œledztwa na jego obecnym etapie wska-
zuj¹ przy tym, ¿e nikt inny, poza wskazanymi wy¿ej osobami, nie bra³ udzia³u w szan-
ta¿owaniu K. Piesiewicza, a w szczególnoœci w szanta¿u nie uczestniczyli dziennikarze
jakiejkolwiek telewizji czy gazety.

Ponadto z publikacji w gazecie „Super Express” wynika, i¿ te same materia³y (na-
grania) przekazane zosta³y redakcji przez nieujawnion¹ w publikacjach osobê lub oso-
by, przy czym nie mo¿na wykluczyæ, ¿e by³a to Joanna D. Przekazanie tych materia³ów
mia³o miejsce ju¿ po dokonaniu czynu przestêpnego na szkodê Krzysztofa Piesiewicza.
Czêœæ otrzymanych materia³ów redakcja „Super Expressu” wykorzysta³a nastêpnie
w swoich publikacjach oraz zamieœci³a na swoich stronach internetowych.

Odnosz¹c siê do treœci oœwiadczenia Pana Senatora Jana Rulewskiego nale¿y
stwierdziæ, ¿e wbrew zawartej w nim sugestii jakoby publikacje zamieszczone w gazecie
„Super Express” dotycz¹ce Krzysztofa Piesiewicza powsta³y w nastêpstwie „swoistego
porozumienia miêdzy œciganymi przez prokuratora szanta¿ystami a legalnym i zna-
cz¹cym wydawnictwem” oraz „...¿e w istocie mamy do czynienia z paserstwem” dzia³a-
nie redakcji „Super Expressu” nie mo¿e byæ oceniane przez pryzmat znamion czynu
okreœlonego w art. 291 § 1 k.k. (paserstwo). Przedmiotem przestêpstwa okreœlonego
w tym przepisie mog¹ bowiem byæ wy³¹cznie rzeczy uzyskane za pomoc¹ czynu zabro-
nionego, z ustaleñ postêpowania w sprawie wynika zaœ bezspornie, ¿e nagrania s³u-
¿¹ce do szanta¿owania K. Piesiewicza zosta³y wprawdzie uzyskane bez jego zgody, lecz
nie w wyniku przestêpstwa.

Takie zachowanie, bez w¹tpienia wysoce naganne, w obowi¹zuj¹cym w tym czasie
stanie prawnym nie by³o penalizowane. Karalnoœæ rozpowszechniania tego rodzaju
materia³ów Kodeks karny przewiduje dopiero w noweli wprowadzonej ustaw¹ z dnia
5 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1589) dodaj¹cej art. 191a, który to przepis wej-
dzie w ¿ycie w dniu 8 czerwca 2010 r.

Podniesiona w oœwiadczeniu Pana Senatora kwestia granic wolnoœci wypowiedzi
prasy i zwi¹zany z tym problem naruszenia sfery prywatnoœci czy godnoœci ró¿nych
osób nie jest przedmiotem postêpowañ prowadzonych przez Prokuraturê Okrêgow¹
Warszawa Praga w Warszawie. Naruszenie dóbr osobistych o jakich tu mowa, o ile wy-
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czerpuje znamiona przestêpstwa œcigane jest z oskar¿enia prywatnego, jeœli zaœ nie
przybiera postaci deliktu karnego pokrzywdzonemu s³u¿y ochrona przewidziana prze-
pisami Kodeksu cywilnego. W realiach niniejszej sprawy – uwzglêdniaj¹c miêdzy inny-
mi fakt, ¿e Krzysztof Piesiewicz jest z wykszta³cenia prawnikiem z d³ugoletni¹ praktyk¹
w zawodzie adwokata – nie ma podstaw by prokurator podejmowa³ na jego rzecz dzia³a-
nia z urzêdu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Edward Zalewski
Prokurator Krajowy
Zastêpca Prokuratora Generalnego
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W lipcu 2009 r. Ministerstwo Finansów przedstawi³o projekt nowelizacji
ustawy o podatku od towarów i us³ug, który przewiduje objêcie niepublicz-
nych szkó³ jêzykowych dwudziestodwuprocentow¹ stawk¹ podatku VAT.

Rozwi¹zania zawarte w wy¿ej wymienionym projekcie mog¹ przynieœæ
wiele negatywnych skutków.

Proponowane zmiany mog¹ zahamowaæ proces nauczania jêzyków ob-
cych w Polsce, a tym samym bêd¹ czynnikiem hamuj¹cym integracjê ze spo-
³ecznoœci¹ europejsk¹. Zmiany wp³yn¹ te¿ ujemnie na m³odzie¿, studentów
oraz rodziców, którzy inwestuj¹ w swoje dzieci.

Warto zauwa¿yæ, ¿e sytuacja na rynku szkó³ jêzykowych jest bardzo
trudna ze wzglêdu na kryzys ekonomiczny, który spowodowa³ zmniejszenie
wydatków na edukacjê.

Badania przeprowadzone przez CBOS wykaza³y, ¿e liczba osób inwestu-
j¹cych w naukê jêzyków obcych spad³a o 25%. Po wejœciu proponowanych
zmian spadek ten bêdzie na pewno wiêkszy. Innym negatywnym skutkiem
mo¿e byæ obni¿enie jakoœci kszta³cenia jêzykowego. Po wprowadzeniu podat-
ku VAT wiêkszoœæ szkó³ jêzykowych podwy¿szy koszty ponoszone przez s³u-
chaczy. Rozwinie siê te¿ szara strefa us³ug edukacyjnych. Od nich nie zostan¹
odprowadzone do bud¿etu pañstwa ¿adne podatki. Nauka jêzyków obcych
stanie siê towarem dostêpnym tylko dla najbogatszych. W obecnej chwili ofer-
ta szkó³ jêzykowych inwestuj¹cych w najnowsze programy jest wzorem do na-
œladowania dla wielu placówek oœwiatowych.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o uza-
sadnienie projektu nowelizacji.

Z powa¿aniem
S³awomir Sadowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 22 grudnia 2009 r. znak: BPS/DSK-

-043-2279/09, przy którym przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora
Pana S³awomira Sadowskiego podczas 46. posiedzenia Senatu w dniu 17 grudnia
2009 r., dotycz¹ce objêcia niepublicznych szkó³ jêzykowych opodatkowaniem podat-
kiem od towarów i us³ug wed³ug stawki w wysokoœci 22%, uprzejmie wyjaœniam.

G³ównym celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.), przes³anego do uzgodnieñ miê-
dzyresortowych w dniu 2 lipca 2009 r. (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o po-
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datku od towarów i us³ug), jest „prze³o¿enie” wykorzystanej w za³¹cznikach do ustawy
klasyfikacji PKWiU z 1997 r. na klasyfikacjê PKWiU z 2008 r.

Dodatkowo informujê, ¿e projekt przedmiotowej ustawy by³ poddany konsultacjom
spo³ecznym, jak równie¿ zainteresowane podmioty mog³y siê z nim zapoznaæ, bowiem
by³ umieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. W zwi¹zku ze
zg³aszanymi uwagami do projektu oraz po konsultacjach z Ministerstwem Edukacji
Narodowej zosta³y zmienione pierwotne zapisy projektu odnosz¹ce siê do zakresu
us³ug edukacyjnych objêtych zwolnieniem od podatku od towarów i us³ug.

W projekcie ustawy przewiduje siê likwidacjê za³¹cznika nr 4, który okreœla³ zakres
zwolnieñ od podatku przy zastosowaniu klasyfikacji statystycznych i przeniesienie
uregulowañ dotycz¹cych tej tematyki do treœci ustawy. Wynika to z braku praktycznej
mo¿liwoœci „prze³o¿enia” obecnej klasyfikacji wykorzystanej w tym za³¹czniku, na kla-
syfikacjê PKWiU z 2008 r. w taki sposób, by zakres zwolnieñ by³ zgodny z przepisami
dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego syste-
mu podatku od wartoœci dodanej (Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L 347/1
z póŸn. zm.). Przy okreœlaniu zakresu tych zwolnieñ uwzglêdnione zosta³y przepisy dy-
rektywy 2006/112/WE Rady oraz orzecznictwo ETS.

Obecnie zak³ada siê, ¿e w zakresie us³ug edukacyjnych zwolnieniem maj¹ byæ ob-
jête:

• us³ugi œwiadczone przez:
a) jednostki objête systemem oœwiaty, w rozumieniu przepisów o systemie oœwia-

ty, w zakresie kszta³cenia i wychowania,
b) uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

-rozwojowe – w zakresie kszta³cenia na poziomie wy¿szym
– oraz dostawa towarów i œwiadczenie us³ug œciœle z takimi us³ugami zwi¹zane;
• us³ugi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gim-

nazjalnym, ponadgimnazjalnym i wy¿szym, œwiadczone przez nauczycieli;
• us³ugi kszta³cenia zawodowego lub przekwalifikowania oraz œwiadczenie us³ug

i dostawa towarów œciœle z tymi us³ugami zwi¹zana, prowadzone w formach prze-
widzianych w odrêbnych przepisach;

• inne ni¿ wy¿ej wymienione us³ugi nauczania œwiadczone przez podmioty, które
uzyska³y akredytacjê w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty – wy³¹cznie
w zakresie us³ug objêtych akredytacj¹.

Zakres powy¿szego zwolnienia adresowany jest m.in. do jednostek objêtych syste-
mem oœwiaty realizuj¹cych us³ugi kszta³cenia, do których zalicza siê równie¿ placówki
niepubliczne, które uzyska³y wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkê samo-
rz¹du terytorialnego.

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) osoby fizyczne i prawne mog¹ zak³adaæ placówki nie-
publiczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkê samorz¹du
terytorialnego obowi¹zan¹ do prowadzenia odpowiedniego typu placówek publicznych.

Placówki niepubliczne mog¹ zatem byæ zak³adane i prowadzone przez osoby fizycz-
ne lub osoby prawne niebêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego.

W zwi¹zku z powy¿szym, szko³y jêzykowe prowadzone w formie placówek objêtych
takim wpisem korzysta³yby z tego zwolnienia.

Inn¹ mo¿liwoœci¹ korzystania ze zwolnienia od podatku bêdzie posiadanie akredy-
tacji w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty, o której mowa powy¿ej.

Ponadto zauwa¿am, i¿ odnoszenie zwolnienia do wszystkich podmiotów zajmu-
j¹cych siê nauczaniem, jeœli formy tego nauczania nie spe³niaj¹ kryteriów przewidzia-
nych w ustawie o systemie oœwiaty nie jest zasadne, gdy¿ trudno by³oby powi¹zaæ takie
zwolnienie ze zwolnieniem podmiotów dzia³aj¹cych w interesie publicznym, o którym
mówi rozdzia³ 2 „Zwolnienia dotycz¹ce okreœlonych czynnoœci wykonywanych w inte-
resie publicznym” dyrektywy 2006/112/WE.

Trudno zgodziæ siê równie¿ z podniesion¹ w oœwiadczeniu przez Pana Senatora tez¹,
¿e konsekwencj¹ proponowanych rozwi¹zañ bêdzie wzrost szarej strefy przy œwiadcze-
niu tych us³ug. Przede wszystkim nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e szko³y dzia³aj¹ce w for-
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mach, o których mowa, nadal bêd¹ korzysta³y ze zwolnienia. Poza tym organy
podatkowe bêd¹ w zakresie tych us³ug przeprowadza³y kontrole na ogólnych zasa-
dach, podobnie jak w innych przypadkach. Jednoczeœnie w mojej ocenie, ograniczenie
mo¿liwoœci stosowania zwolnienia do us³ug edukacyjnych œwiadczonych przez placów-
ki oœwiatowe lub posiadaj¹ce akredytacjê wp³ynie wrêcz na ograniczenie zjawiska sza-
rej strefy w zakresie us³ug edukacyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

W czasie dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z decyzj¹, wraz z uzasad-
nieniem, naczelnika Urzêdu Celnego we Wroc³awiu z dnia 13.08.2009
nr 451000-UPAR-9119-187/09/2329/AW.

We wspomnianej decyzji naczelnika Urzêdu Celnego okreœlona zosta³a
wysokoœæ zobowi¹zania, je¿eli chodzi o podatek akcyzowy za okres od czerwca
do grudnia 2004 roku, na kwotê 131 tysiêcy 946 z³ z tytu³u nieprawid³owoœci
przy sprzeda¿y oleju opa³owego lekkiego.

W pe³ni zrozumia³e jest podejmowanie przez s³u¿by dzia³añ maj¹cych na
celu egzekwowanie nale¿noœci podatkowych. W tym jednak przypadku pod-
staw¹ podjêcia decyzji by³a jednostronna ocena rzetelnoœci oœwiadczeñ sk³a-
danych przez kupuj¹cych. I tak, je¿eli klient zaprzeczy³, ¿e naby³ olej
opa³owy, uznawano to za okolicznoœæ wystarczaj¹c¹ do obci¹¿enia podat-
kiem sprzedaj¹cego. Podobnie postêpowano w sytuacjach, gdy podane
w fakturach dane by³y nieprawdziwe – win¹ za to i sankcj¹ podatkow¹ obar-
czano sprzedaj¹cych.

Tymczasem przepisy uprawniaj¹ce do kontroli danych zawartych
w oœwiadczeniach wesz³y w ¿ycie dopiero w 2009 roku. Co istotne, zgodnie
z oœwiadczeniem p. Moniki C., stacja zatrudnia³a celnika, który na bie¿¹co
sprawdza³ i aprobowa³ tryb sprzeda¿y oleju opa³owego. Poniewa¿ mar¿a dla
sprzedawców obu rodzajów oleju napêdowego jest podobna, nie bardzo jest
jasne, czym mieliby siê oni kierowaæ w naruszaniu przepisów przy sprzeda¿y
oleju opa³owego. W zaistnia³ej sytuacji powstaje powa¿na w¹tpliwoœæ, czy
kontrolerzy urzêdu celnego wystarczaj¹co starannie rozpoznali sytuacjê
i obiektywnie ocenili stan faktyczny. Te podjête przez kontrolerów czynnoœci
stanowi³y bowiem podstawê do wydania decyzji nak³adaj¹cej za rok 2004,
czyli wstecz, podatek akcyzowy.

Sprawa ta ma aspekt finansowy i prawny, dlatego kierujê to oœwiadcze-
nie zarówno do ministra finansów, jak i ministra sprawiedliwoœci.

W³adys³aw Sidorowicz

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 11 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-2280/09,

przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Sidorowicza
z³o¿one podczas 46. posiedzenia Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli
oœwiadczeñ o przeznaczeniu nabywanych olejów opa³owych przeprowadzonej przez
Naczelnika Urzêdu Celnego we Wroc³awiu uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

Z treœci oœwiadczenia Pana Senatora W³adys³awa Sidorowicza wynika, i¿ przedmio-
tow¹ kontrol¹ objêto okres od czerwca do grudnia 2004 r. Obowi¹zuj¹ce wówczas prze-
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pisy nie obligowa³y podatnika do odmowy sprzeda¿y oleju opa³owego z zastosowaniem
obni¿onej stawki podatku akcyzowego, w sytuacji z³o¿enia przez kupuj¹cego komplet-
nego pod wzglêdem formalnym i czytelnego oœwiadczenia. Natomiast niez³o¿enie przez
nabywcê oœwiadczenia lub podanie w oœwiadczeniu niepe³nych informacji, tj. nie-
spe³nienie wymogów formalnych okreœlonych przepisami prawa stanowi³o dla sprze-
dawcy podstawê do odmowy sprzeda¿y ww. wyrobów po cenie zawieraj¹cej stawkê
akcyzy w³aœciw¹ dla olejów przeznaczonych na cele opa³owe.

Nale¿y zatem uznaæ, i¿ sam fakt uzyskania oœwiadczenia zawieraj¹cego w swojej
treœci wszystkie elementy okreœlone w przepisach dawa³ podatnikowi prawo do stoso-
wania obni¿onej stawki akcyzy na przedmiotowe wyroby.

W zwi¹zku z czym, obowi¹zkiem sprzedaj¹cego by³o uzyskanie od nabywcy oœwiad-
czenia okreœlonej treœci, za³¹czenie go do dokumentów, z³o¿enie miesiêcznego zesta-
wienia uzyskanych oœwiadczeñ. Przyjmuj¹c od nabywców przedmiotowe oœwiadczenia
sprzedaj¹cy winien dokonaæ ich weryfikacji formalnej, tj. oceniæ, czy zawieraj¹ one
wszystkie wymagane przepisami dane.

Tym niemniej nale¿y podkreœliæ, i¿ w stanie prawnym od 1 maja 2004 r. do 28 lutego
2009 r. sprzedaj¹cy nie tylko nie mia³ obowi¹zku weryfikowania prawdziwoœci wyma-
ganych oœwiadczeñ ale te¿ nie mia³ ku temu stosownych instrumentów. W takim zaœ
przypadku, gdy w œwietle zebranego w sprawie materia³u dowodowego stwierdzono, ¿e
sprzedawca posiada³ fa³szywe oœwiadczenia o przeznaczeniu ww. wyrobów, a nie zdo³a-
no udowodniæ sprzedawcy, i¿ wiedzia³ o nieprawdziwoœci tych oœwiadczeñ, wówczas
nie mo¿e on ponosiæ ich konsekwencji. Ka¿dy przypadek wymaga jednak indywidual-
nego rozpatrzenia przez organy podatkowe.

Chcia³bym równie¿ zauwa¿yæ, i¿ powy¿sze stanowisko Ministerstwa Finansów zo-
sta³o przes³ane Komitetowi Koordynacyjnemu Dystrybutorów Lekkiego Oleju Opa³o-
wego jak równie¿ przedstawione podczas spotkania, które odby³o siê w dniu 29 paŸ-
dziernika 2009 r. w Ministerstwie Finansów z przedstawicielami tego Komitetu.

Ponadto zgodnie z ustaleniami dokonanymi w trakcie ww. spotkania w celu zapew-
nienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy
kontroli skarbowej, powy¿sze stanowisko zosta³o przekazane do wiadomoœci wszyst-
kim dyrektorom izb celnych i dyrektorom urzêdów kontroli skarbowej.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e organy podatkowe prowadz¹ postêpowanie kontrolne
w sposób samodzielny i w ramach obowi¹zuj¹cego prawa dokonuj¹ interpretacji prze-
pisów maj¹cych zastosowanie w sprawie. St¹d te¿, wszelka ingerencja w kompetencje
organów podatkowych mog³aby podwa¿yæ ich obiektywnoœæ, a ponadto naruszyæ zasa-
dê dwuinstancyjnoœci postêpowania podatkowego, o której mowa w art. 127 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z póŸn. zm.).

Organy podatkowe prowadz¹c kontrole zasadnoœci korzystania przez dystrybuto-
rów oleju opa³owego z obni¿onej stawki podatku akcyzowego przy sprzeda¿y oleju opa-
³owego na cele grzewcze, dokonuj¹ oceny pobieranych przez nich oœwiadczeñ pod
wzglêdem formalnym, tj. spe³nienia wymogów okreœlonych w przepisach prawa. Po-
nadto, dokonuj¹ ich oceny pod wzglêdem materialnym, tzn. przeprowadzaj¹ identyfi-
kacjê osób je sk³adaj¹cych, a tak¿e konfrontuj¹ (w ramach czynnoœci sprawdzaj¹cych,
przes³uchañ, oglêdzin) dane z oœwiadczeñ z rzeczywistym wykorzystaniem oleju opa³o-
wego. Jednak¿e ostateczna ocena zasadnoœci korzystania z obni¿onej stawki podatku
akcyzowego przez podmiot kontrolowany jest dokonywana na podstawie ca³ego mate-
ria³u dowodowego zebranego w trakcie postêpowania podatkowego.

Przedstawione powy¿ej dzia³ania wynikaj¹ z uprawnieñ jakie posiadaj¹ organy po-
datkowe do oceny zebranych w trakcie kontroli dowodów, m.in. oœwiadczeñ z punktu
widzenia ogólnych zasad postêpowania podatkowego, a przede wszystkim zasady swo-
bodnej oceny dowodów okreœlonej w art. 191 Ordynacji podatkowej. Ocena dowodów
prowadzona jest pod k¹tem ich znaczenia i wartoœci dla tocz¹cego siê postêpowania
kontrolnego.

Zgodnie z art. 13 § 1 Ordynacji podatkowej organami podatkowymi stosownie do
swojej w³aœciwoœci s¹ m.in. naczelnik urzêdu celnego – jako organ I instancji oraz dy-
rektor izby celnej – jako organ odwo³awczy od decyzji naczelnika urzêdu celnego. W za-
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kresie dzia³ania obu tych organów znajduj¹ siê sprawy zwi¹zane z wymiarem
i poborem podatku akcyzowego. W przypadku, gdy strona nie zgadza siê z ustaleniami
zawartymi w decyzji wydanej przez organ podatkowy, przys³uguje jej prawo do odwo³a-
nia siê do w³aœciwego organu odwo³awczego. Organ drugiej instancji rozpatruj¹c spra-
wê dokonuje ponownej oceny ca³ego zebranego materia³u dowodowego, prawid³owoœci
przeprowadzonego postêpowania kontrolnego, zarówno pod wzglêdem merytorycznym
jak i formalnoprawnym, w tym dokonuje oceny, pod k¹tem prawid³owoœci zastosowa-
nych przepisów prawa.

Ponadto zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju
s¹dów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269, z póŸn. zm.) s¹dy administracyjne
sprawuj¹ wymiar sprawiedliwoœci przez kontrolê dzia³alnoœci administracji publicznej,
która przejawia siê m.in. orzekaniem w sprawach skarg na decyzje administracyjne.

Natomiast Minister Finansów jest organem podatkowym I instancji w zakresie po-
stêpowañ nadzorczych prowadzonych z urzêdu. Zarazem jest te¿ podatkowym orga-
nem odwo³awczym od decyzji wydanych przez siebie w tych postêpowaniach (art. 13
§ 2 Ordynacji podatkowej). Z powy¿szego wynika, ¿e przepisy prawa nie daj¹ Ministro-
wi Finansów uprawnienia do oceny i ingerencji w postêpowania tocz¹ce siê przed orga-
nami podatkowymi. Doprowadzi³oby to do naruszenia zasady niezale¿noœci organów
podatkowych i przekreœlenia zasady dwuinstancyjnoœci postêpowañ oraz wi¹za³oby
siê z ryzykiem uchylania przez s¹dy administracyjne decyzji tych organów z uwagi na
brak bezstronnoœci i samodzielnoœci. Ponadto, jak wspomniano powy¿ej, to s¹dy admi-
nistracyjne sprawuj¹ wymiar sprawiedliwoœci przez kontrolê dzia³alnoœci administra-
cji publicznej, a nie Minister Finansów, który jest czêœci¹ tej administracji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 22 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 r. nr BPS/DSK-

-043-2281/09 oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Sidorowicza z³o¿one podczas
46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie zwi¹zanej z decyzj¹
Naczelnika Urzêdu Celnego we Wroc³awiu z dnia 13 sierpnia 2009 r. nr 451000-UPAR-
-9119-187/09/2329/AW, okreœlaj¹c¹ wysokoœæ zobowi¹zania Pani Moniki C. do uisz-
czenia podatku akcyzowego z tytu³u nieprawid³owoœci przy sprzeda¿y oleju opa³owego
lekkiego, uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.

Z uzyskanej od Prokuratora Apelacyjnego we Wroc³awiu informacji, wynika, i¿
w prokuraturach okrêgu legnickiego prowadzone s¹ trzy postêpowania przygotowaw-
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cze, zainicjowane zawiadomieniami Urzêdu Celnego w Legnicy o pope³nieniu prze-
stêpstw polegaj¹cych na: wprowadzeniu do obrotu oleju opa³owego (jako paliwa do
samochodów) i podrobienia dokumentów w celu ukrycia procederu – co spowodowa³o
uszczuplenie nale¿noœci podatkowych; uchylaniu siê od zap³aty podatku akcyzowego
poprzez niez³o¿enie deklaracji w tym zakresie i odsprzeda¿y oleju opa³owego (w iloœci
523.686,24 1) bez uzyskania oœwiadczeñ od nabywców o jego przeznaczeniu; uszczup-
leniu nale¿nego podatku akcyzowego poprzez zmianê przeznaczenia w u¿yciu wyrobu
akcyzowego w postaci oleju opa³owego jako oleju napêdowego – kwalifikowane z art.
272 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 56 § 1 k.k.s. i 6 § 2 k.k.s. oraz jako przestêpstwo
skarbowe z art. 54 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s.

W ¿adnej z tych spraw, jak równie¿ w innych postêpowaniach prowadzonych w jed-
nostkach organizacyjnych prokuratury podleg³ych apelacji wroc³awskiej – nie ucze-
stniczy³a Pani Monika C.

Zwa¿ywszy na to, i¿ zgodnie z dyspozycj¹ art. 14 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009.3.11 ze zm.) organami podatkowymi, w³aœciwymi
w zakresie akcyzy, s¹ naczelnik urzêdu celnego i dyrektor izby celnej i zadania w tym
te¿ zakresie wykonuj¹ odpowiednio naczelnicy urzêdów celnych i dyrektorzy izb cel-
nych wyznaczeni przez ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych – weryfi-
kacja wysokoœci zobowi¹zania podatkowego Pani Moniki C. okreœlonego decyzj¹
Naczelnika Urzêdu Celnego we Wroc³awiu, nie nale¿y do kompetencji prokuratury.

Natomiast w zakresie wyjaœnienia ewentualnego pope³nienia przestêpstwa przez
funkcjonariusza urzêdu celnego, polegaj¹cego na przekroczeniu swoich uprawnieñ
lub niedope³nieniu obowi¹zków, uprzejmie informujê, i¿ poleci³em Prokuratorowi Ape-
lacyjnemu we Wroc³awiu spowodowanie przeprowadzenia, w trybie art. 307 k.p.k., po-
stêpowania sprawdzaj¹cego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Edward Zalewski
Prokurator Krajowy
Zastêpca Prokuratora Generalnego
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
W lipcu nad gmin¹ Oleœnica w województwie dolnoœl¹skim przeszed³ na-

walny deszcz, który wyrz¹dzi³ znaczne szkody w uprawach. Ministerstwo
wyrazi³o zgodê na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kre-
dytowej w dniu 6 paŸdziernika 2009 r. Rolnicy spe³nili wymagania, które po-
stawiono im podczas ubiegania siê o kredyt preferencyjny, uzyskali
niezbêdne opinie od wojewody, a Dolnoœl¹ski Urz¹d Wojewódzki wskaza³ na
piœmie banki, które mia³y tych kredytów udzieliæ. Wskazane banki, Bank
Spó³dzielczy w Oleœnicy, Bank PKO i Bank Polskiej Spó³dzielczoœci, nie chc¹
przyjmowaæ wniosków od rolników. Rolnicy ponieœli znaczne straty i kredyt
umo¿liwi³by im wznowienie produkcji.

Prosi³bym o wyjaœnienie, jakie s¹ przyczyny zaistnia³ych opóŸnieñ
w udzielaniu preferencyjnych kredytów dla rolników poszkodowanych z po-
wodu nawalnych deszczów.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Sidorowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.01.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 22.12.2009 r. znak: BPS/DSK-043-

-2282/09 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora W³adys³awa Sidorowicza podczas
46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie odmowy udzielania
przez Bank Spó³dzielczy w Oleœnicy, Bank PKO i Bank Polskiej Spó³dzielczoœci prefe-
rencyjnych kredytów na wznowienie produkcji przez rolników z terenu gminy Oleœnica
poszkodowanych przez deszcze nawalne – uprzejmie Pana Marsza³ka informujê, co na-
stêpuje.

Producenci rolni poszkodowani przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mog¹
ubiegaæ siê o pomoc maj¹c¹ na celu z³agodzenie skutków tych zjawisk w formie kredy-
tów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia³ach
specjalnych produkcji rolnej, udzielanych na podstawie rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañ Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z póŸn. zm.). Warun-
kiem udzielenia kredytu preferencyjnego jest w szczególnoœci do³¹czenie przez kredy-
tobiorcê do wniosku o udzielenie kredytu bankowego opinii wojewody zawieraj¹cej
okreœlenie zakresu i wysokoœci szkód oszacowanych przez komisjê powo³an¹ przez wo-
jewodê, w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce wyst¹pienia szkód. Kredyty te oprocentowa-
ne s¹ dla kredytobiorcy w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 2% w skali roku.

Uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e na wniosek Wojewody Dolnoœl¹skiego
z dnia 28.09.2009 r. – pismem z dnia 06.10.2009 r. znak Fwe3133/109/KK/2009/4574
– wyrazi³em zgodê na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej
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na wznowienie produkcji na warunkach i zasadach zgodnych z rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. m.in. dla gospodarstw rolnych poszkodowanych
w wyniku deszczy nawalnych na terenie gminy Oleœnica.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Agencjê Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, o limity akcji kredytowej dla wy¿ej wymienionej zgody Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, obejmuj¹cej straty spowodowane deszczem nawalnym m.in.
w gminie Oleœnica, wyst¹pi³y nastêpuj¹ce banki: BG¯ SA, BZ WBK SA oraz banki zrze-
szaj¹ce banki spó³dzielcze – BPS SA oraz GBW SA. Kwoty przyznanych przez ARiMR
œrodków w pe³ni pokrywa³y zapotrzebowania zg³oszone przez powy¿sze banki we
wnioskach o limity na IV kwarta³ 2009 r.

Kredyty „klêskowe" z dop³atami ARiMR do oprocentowania udzielane s¹ ze œrod-
ków w³asnych banków wspó³pracuj¹cych z Agencj¹ w ramach przyznanych im przez
ARiMR limitów akcji kredytowej i dop³at do oprocentowania, zgodnie z przepisami pra-
wa bankowego ARiMR stosuje pomoc w formie dop³at, je¿eli bank zawrze z kredyto-
biorc¹ umowê kredytu.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami kredyty na wznowienie produkcji w gospo-
darstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej dotkniêtych klêsk¹ w przy-
padku zgód na uruchomienie linii kredytowych w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia
2009 r. mog¹ byæ udzielane do 30 czerwca 2010 r.

Limity akcji kredytowej oraz dop³at do oprocentowania kredytów inwestycyjnych
i klêskowych na I kwarta³ 2010 r. zosta³y przez Agencjê przekazane do wspó³pracu-
j¹cych banków.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas ewidencji sprzeda¿y towarów podlegaj¹cych ustawie o podatku

akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. pojawia siê problem zwi¹zany z koniecz-
noœci¹ wystawiania dla produktów objêtych t¹ ustaw¹ faktur elektronicz-
nych (e-faktur). Nie ma wtedy tradycyjnej papierowej faktury. Ustawa
nak³ada jednak na sprzedawcê obowi¹zek uzyskania od nabywcy oœwiad-
czenia, ¿e nabywane wyroby s¹ przeznaczone do celów opa³owych lub bêd¹
sprzedane z przeznaczeniem do celów opa³owych. Oœwiadczenie musi byæ
czytelnie podpisane, mo¿e byæ równie¿ z³o¿one na wystawianej fakturze, ze
wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urz¹dzeñ grzewczych
oraz miejsca (adresu), gdzie znajduj¹ siê te urz¹dzenia.

W zwi¹zku z powy¿szym mam pytanie do Pana Ministra. Czy mo¿na by
wprowadziæ takie rozwi¹zania prawne, które umo¿liwi³yby sk³adanie nie-
zbêdnych oœwiadczeñ drog¹ elektroniczn¹, co jest zgodne ze strategi¹ rozwo-
ju spo³eczeñstwa informacyjnego?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 r., znak: BPS/DSK-

-043-2283/09 oœwiadczeniem Pana Senatora Eryka Smulewicza w sprawie mo¿liwoœci
sk³adania drog¹ elektroniczn¹ oœwiadczeñ o przeznaczeniu nabywanych olejów opa³o-
wych, z³o¿onym podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r., przed-
stawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z póŸn. zm.) sprzedawca okreœlonych w ustawie paliw opa³o-
wych nieobjêtych zwolnieniem od akcyzy ze wzglêdu na ich przeznaczenie, jest obo-
wi¹zany w przypadku sprzeda¿y:

1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemaj¹cym osobowoœci prawnej
oraz osobom fizycznym prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – do uzyskania od
nabywcy oœwiadczenia, ¿e nabywane wyroby s¹ przeznaczone do celów opa³owych
lub bêd¹ sprzedane z przeznaczeniem do celów opa³owych, uprawniaj¹cych do
stosowania okreœlonych ustawowo stawek akcyzy;

2) osobom fizycznym nieprowadz¹cym dzia³alnoœci gospodarczej – do uzyskania od
nabywcy oœwiadczenia, ¿e nabywane wyroby s¹ przeznaczone do celów opa³o-
wych, uprawniaj¹cych do stosowania okreœlonych ustawowo stawek akcyzy;
oœwiadczenie to powinno byæ za³¹czone do kopii paragonu lub kopii innego doku-
mentu sprzeda¿y wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej mo¿liwoœci
sprzedawca jest obowi¹zany wpisaæ na oœwiadczeniu numer i datê wystawienia
dokumentu potwierdzaj¹cego tê sprzeda¿.
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Ustawa okreœla tak¿e szczegó³owy zakres danych, jakie wymienione oœwiadczenia
powinny zawieraæ.

Zgodnie z art. 89 ust. 7 ustawy oœwiadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, mo¿e
byæ równie¿ z³o¿one na wystawianej fakturze, pod warunkiem wskazania rodzaju, typu
oraz liczby posiadanych urz¹dzeñ grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajduj¹ siê
te urz¹dzenia. Innym, równie wa¿nym, koniecznym do spe³nienia warunkiem jest czy-
telnie podpisanie takiego oœwiadczenia.

Konsekwencj¹ tego zapisu, w obecnym stanie prawnym, jest brak mo¿liwoœci z³o¿e-
nia oœwiadczenia o przeznaczeniu nabywanych olejów opa³owych drog¹ elektroniczn¹.
Wprowadzenie rozwi¹zania prawnego pozwalaj¹cego na sk³adanie ww. oœwiadczeñ
w formie elektronicznej wymaga³oby stosownej nowelizacji ustawy o podatku akcyzo-
wym oraz stworzenia systemu informatycznego do gromadzenia danych i monitorowa-
nia tego typu oœwiadczeñ.

Propozycja Pana Senatora Eryka Smulewicza zostanie przeanalizowana w przy-
sz³oœci ale na dzieñ dzisiejszy Ministerstwo Finansów nie planuje takiego rozwi¹zania.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W nawi¹zaniu do wyst¹pienia przedstawiciela Miejsko-Gminnego Oœrod-

ka Pomocy Spo³ecznej w ¯urominie pragnê zwróciæ uwagê Pani Minister na
kwestiê umieszczania w domach pomocy spo³ecznej osób ca³kowicie ubez-
w³asnowolnionych.

Okreœlenie miejsca zamieszkania osób posiadaj¹cych pe³n¹ zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych w praktyce nie sprawia trudnoœci, problem stanowi
ustalenie w³aœciwoœci miejscowej organu w wypadku udzielania œwiadczeñ
pomocy spo³ecznej osobie ca³kowicie ubezw³asnowolnionej. Zgodnie bowiem
z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (DzU
2009, nr 175, poz. 1362 ze zm.) w³aœciwoœæ miejscow¹ ustala siê wed³ug
miejsca zamieszkania œwiadczeniobiorcy. Miejsce zamieszkania okreœla
art. 27 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16,
poz. 93 ze zm.). Stosownie do tych postanowieñ miejscem zamieszkania oso-
by pozostaj¹cej pod opiek¹ jest miejsce zamieszkania opiekuna. W zwi¹zku
z tym opiekun prawny, który jedynie reprezentuje osobê ubezw³asnowolnio-
n¹, przenosi na gminê, w której ona mieszka, ciê¿ar obowi¹zku spoczywa-
j¹cy na gminie, której mieszkañcem jest osoba ubezw³asnowolniona, czyli
faktyczny œwiadczeniobiorca.

Czy nie jest w zwi¹zku z tym niezbêdne wprowadzenie zmian w ustawie
o pomocy spo³ecznej i jasne okreœlenie, która gmina wnosi op³atê za pobyt
osoby ubezw³asnowolnionej w domu pomocy spo³ecznej?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Eryka Smulewicza na 46. po-

siedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r., przes³ane przy piœmie z dnia 22 grudnia
2009 r., znak BPS/DSK-043-2284/09, w sprawie w³aœciwoœci miejscowej organu przy
ubieganiu siê o umieszczenie w domu pomocy spo³ecznej osoby ca³kowicie ubezw³as-
nowolnionej, uprzejmie wyjaœniam.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póŸn. zm.) w³aœciwoœæ miejscow¹ gminy ustala siê wed³ug
miejsca zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê o œwiadczenie. Pojêcie miejsca zamieszka-
nia definiuje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 25 k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsco-
woœæ, w której osoba ta przebywa z zamiarem sta³ego pobytu. Miejscem zamieszkania
osoby, w stosunku do której zosta³ ustanowiony opiekun prawny (nawet tymczasowo,
a s¹d nie uregulowa³ tej kwestii w sposób odmienny), zgodnie z art. 27 k.c., w czasie
trwania opieki jest miejsce zamieszkania opiekuna.
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Ustawa o pomocy spo³ecznej reguluje wiêc kwestie w³aœciwoœci gminy w sposób
ogólny, odwo³uj¹cy siê do norm i regu³ ogólnie funkcjonuj¹cych w prawie polskim.

W najbli¿szym czasie w przedmiotowej tematyce dotycz¹cej w³aœciwoœci gmin w po-
stêpowaniach z zakresu pomocy spo³ecznej nie planuje siê ¿adnych zmian. Miejsce za-
mieszkania pojmowane jako miejscowoœæ, w której to osoba przebywa z zamiarem
sta³ego pobytu; w którym najczêœciej skoncentrowane s¹ wszystkie podstawowe czyn-
noœci ¿yciowe danej osoby wydaje siê byæ najlepszym rozwi¹zaniem dotycz¹cym wska-
zania w³aœciwoœci gminy zobowi¹zanej do przyznania œwiadczenia i ponoszenia
kosztów jego przyznania. W przypadku osób, dla których zosta³ ustanowiony opiekun
prawny, o odmiennym od kodeksowego uregulowaniu przedmiotowej kwestii, zadecy-
dowaæ mo¿e s¹d prowadz¹cy postêpowanie.

Chc¹c uregulowaæ przedmiotow¹ kwestiê w sposób odmienny ni¿ jest to w kodek-
sie cywilnym, wbrew pozorom, mo¿na doprowadziæ do jeszcze wiêkszych problemów
interpretacyjnych, jak równie¿ w¹tpliwoœci co do kwestii s³usznoœci niektórych roz-
wi¹zañ. Wprowadzenie powszechnie obowi¹zuj¹cych zasad wydaje siê rozwi¹zaniem
najprostszym i tym samym nie powoduj¹cym sporów kompetencyjnych i interpretacyj-
nych. Ró¿norodnoœæ sytuacji ¿yciowych osób ubiegaj¹cych siê o ró¿ne œwiadczenia
z pomocy spo³ecznej powoduje, ¿e nie ma w rzeczywistoœci mo¿liwoœci takiego dostoso-
wania regulacji prawnej, by zadowoliæ wszystkie uczestnicz¹ce w postêpowaniu (for-
malnie b¹dŸ potencjalne) podmioty. Regulacja ustawy o pomocy spo³ecznej ma przede
wszystkim na celu dobro osób najbardziej potrzebuj¹cych. Ewentualne zmiany
w przedmiotowej regulacji musz¹ byæ przede wszystkim rozpatrzone pod k¹tem wp³y-
wu na sytuacjê osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas spotkania z czêstochowskimi przedsiêbiorcami, na które zosta-

³em zaproszony, poruszono wiele problemów dotycz¹cych ich dzia³alnoœci.
Jednym z pojawiaj¹cych siê zastrze¿eñ s¹ utrudnienia na granicy

polsko-ukraiñskiej, co przek³ada siê na dzia³alnoœæ wielu przedsiêbiorców
prowadz¹cych interesy na Ukrainie. S¹ oni zmuszeni w celach gospodar-
czych przekraczaæ granicê co najmniej jeden czy dwa razy w miesi¹cu. Jeden
z przedsiêbiorców korzysta z przejœcia granicznego w Korczowej i jak opisuje,
jest to „istna droga przez mêkê”. Po rozpoznaniu sytuacji okazuje siê, ¿e pro-
blemem jest zbyt ma³a obsada s³u¿b celnych, wjazd przez tak zwany zielony
pas trwa przewa¿nie od szeœciu do oœmiu godzin, i to ju¿ po odprawie ukraiñ-
skiej. Blokada zatem nastêpuje po stronie polskiej. Warto podkreœliæ, ¿e
przedsiêbiorca rozmawia³ z kierownikiem zmiany, jak równie¿ z dyrektorem
Urzêdu Celnego w Przemyœlu. Niestety, nie przynios³o to ¿adnego rezultatu.
Wszelkie wyjaœnienia ograniczaj¹ siê do stwierdzenia, ¿e jest zbyt ma³a ob-
sada pracowników i odpraw dokonuje przewa¿nie jeden celnik.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê o przeanalizowanie sytuacji
na wymienionym przejœciu granicznym i zastosowanie rozwi¹zañ, które
usprawni¹ odprawy po stronie polskiej.

Andrzej Szewiñski

Stanowisko

Warszawa, 28 grudnia 2009 r.

Pan
Jan Vincent-Rostowski
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach administracji

rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o S³u¿bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323), w za³¹czeniu przeka-
zujê – wed³ug w³aœciwoœci – tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana An-
drzeja Szewiñskiego z³o¿onego podczas 46. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia
2009 roku w sprawie obsady s³u¿b celnych na przejœciu granicznym w Korczowej na
granicy polsko-ukraiñskiej.

Z powa¿aniem

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

Warszawa, 21 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku ze z³o¿onym przez Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego oœwiadcze-
niem w sprawie d³ugiego czasu przejazdu przez polsko-ukraiñskie drogowe przejœcie
graniczne w Korczowej przes³anym za pismem nr BPS/DSK-043-2285/09 z dnia
22 grudnia 2009 roku, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Na podstawie meldunków s³u¿bowych, przekazywanych na koniec ka¿dej dwuna-
stogodzinnej zmiany przeprowadzona zosta³a analiza czasu oczekiwania na przekro-
czenie granicy. Z uwagi na brak zakreœlenia ram czasowych, do których nale¿y siê
odnieœæ, ni¿ej wymienion¹ analizê przeprowadzono w odniesieniu do danych za
II pó³rocze 2009 r.

Stwierdzono, ¿e w badanym okresie maksymalny czas oczekiwania w Oddziale Cel-
nym w Korczowej wynosi³:

na wjazd do Polski
– samochody osobowe – 4 godziny (8 przypadków)
– autokary – 2 godziny
na wyjazd z Polski:
– samochody osobowe – 3 godziny,
– autokary – 3 godziny (stwierdzono jeden taki przypadek w ci¹gu 2009 r.).
Œredni czas oczekiwania w badanym okresie wynosi³ oko³o 60 min.
Jednoczeœnie wyjaœniæ nale¿y, ¿e czynnoœci kontroli celnej podejmowane s¹ bezpo-

œrednio po zakoñczeniu kontroli paszportowej. Analizowane zapisy kamer cyfrowego
systemu dozoru oraz czêstotliwoœæ rejestracji pojazdów w systemach informatycznych
prowadzonych przez S³u¿bê Celn¹ nie wskazuj¹ na nieuzasadniony, wyd³u¿ony czas
oczekiwania na kontrolê celn¹ po zakoñczonej kontroli paszportowej.

Kwestia powstawania kolejek na granicy jest zwi¹zana nie tylko z tempem i jako-
œci¹ pracy funkcjonariuszy celnych, ale równie¿ pozosta³ych s³u¿b granicznych. Kolej-
noœæ kontroli podró¿nych w przejœciach granicznych przebiega w ten sposób, ¿e po
kontroli paszportowej, sprawowanej przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, podró¿-
ny zg³asza siê do kontroli celnej. Kontrola podró¿nych z paszportami Unii Europejskiej
ogranicza siê do niezbêdnego minimum, natomiast w odniesieniu do obywateli pocho-
dz¹cych z pañstw trzecich a tak¿e pañstw niebêd¹cych cz³onkami uk³adu Schengen,
konieczne jest sprawdzenie posiadania wizy oraz innych elementów, nale¿¹cych do
wy³¹cznej w³aœciwoœci rzeczowej Stra¿y Granicznej. Czynnoœci te mog¹ bezpoœrednio
wp³ywaæ na wyd³u¿enie czasu przekraczania granicy oraz na ewentualne powstawanie
kolejek na drogach dojazdowych do przejœæ.

W celu bie¿¹cego reagowania na powstawanie kolejek samochodów osobowych,
obok funkcjonuj¹cego systemu obejmuj¹cego monitorowanie i reagowanie na powsta-
wanie kolejek pojazdów ciê¿arowych, w porozumieniu ze stron¹ ukraiñsk¹ podjêto
dzia³ania zmierzaj¹ce do wdro¿enia analogicznych rozwi¹zañ dla ruchu osobowego.
Ustalono minimalne limity przepustowoœci pojazdów dla przejœæ granicznych. Dla
przejœcia granicznego w Korczowej wynosi on 500 samochodów osobowych na dwuna-
stogodzinnej zmianie, sumarycznie w obu kierunkach (przywóz i wywóz). Ustanowiono
tak¿e system komunikacji i mechanizmy reagowania na wypadek, gdy ustalone limity
nie s¹ wykonywane i na drogach dojazdowych do przejœæ granicznych tworz¹ siê kolej-
ki oczekuj¹cych pojazdów.

Odnosz¹c siê do sugestii, dotycz¹cej niewystarczaj¹cej obsady kadrowej uprzejmie
informujê, ¿e stan etatów jest sukcesywnie zwiêkszany i uzupe³niany w sposób zapew-
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niaj¹cy jego optymalne wykorzystanie w oddzia³ach celnych funkcjonuj¹cych na gra-
nicy wschodniej RP.

W latach 2008–2009 izby celne obs³uguj¹ce granicê wschodni¹ zosta³y wzmoc-
nione o 214 etatów, z czego 141 etatów przekazano do Izby Celnej w Przemyœlu. Po-
nadto w latach 2008–2009 w celu wsparcia kadrowego przejœæ granicznych na
granicy wschodniej dokonywane by³y równie¿ przeniesienia czasowe funkcjonariu-
szy celnych z innych izb celnych. Przeniesiono czasowo 412 funkcjonariuszy cel-
nych, z czego 152 funkcjonariuszy do Izby Celnej w Przemyœlu. Funkcjonariusze
celni z wewnêtrznych izb celnych kierowani byli do pomocy w granicznych oddzia-
³ach celnych.

Odnosz¹c siê do zagadnienia tzw. „zielonego pasa”, informujê, i¿ zgodnie z art. 20
ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z 2004 r.), zg³osze-
nie celne dotycz¹ce towaru niemaj¹cego charakteru handlowego wprowadzanego na
obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanego z tego obszaru, dokonywane przez po-
dró¿nych, powinno byæ z³o¿one najpóŸniej w chwili przyst¹pienia organu celnego do
kontroli celnej. Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 233 rozporz¹dzenia Komisji
(EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiaj¹cego przepisy w celu wykonania
rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks Celny,
w przypadku przywozu towarów pozbawionych charakteru handlowego dopuszczalny-
mi formami zg³oszenia s¹:

– przejœcie pasem zielonym lub „nic do zg³oszenia” w przypadku, gdy pas taki jest wy-
dzielony,

– przejœcie bez dokonywania zg³oszenia z w³asnej woli,
– umieszczenie naklejki lub plakietki „nic do zg³oszenia” na przedniej szybie samo-

chodu osobowego, je¿eli dopuszczaj¹ to przepisy krajowe.
Podró¿ny samodzielnie wybiera pas ruchu, którym ma zamiar przekroczyæ przej-

œcie graniczne. Poniewa¿ wjazd na pas „nic do zg³oszenia” jest równoznaczny ze z³o-
¿eniem zg³oszenia celnego o tej treœci, nie jest mo¿liwe, by funkcjonariusz celny
odmówi³ zgody na poruszanie siê obranym pasem. Wybór „zielonego pasa”, z punktu
widzenia dzia³añ kontrolnych, zwi¹zany jest z konsekwencjami analogicznymi do sto-
sowanych przy wyborze innej formy zg³oszenia. Równie¿ na tym pasie, z wykorzysta-
niem narzêdzi analizy ryzyka, typowane s¹ pojazdy do weryfikacji zgodnoœci
wybranej formy zg³oszenia ze stanem faktycznym (m.in. w zakresie iloœci i rodzaju to-
waru).

Odnoœnie do sugestii zastosowania nowych rozwi¹zañ, które mog¹ mieæ wp³yw
na u³atwienie przekraczania granicy podró¿nym, nieposiadaj¹cym przy sobie towarów
podlegaj¹cych nale¿noœciom celnym lub ograniczeniom informujê, ¿e Izba Celna
w Przemyœlu przyst¹pi³a do realizacji nowej koncepcji wykorzystania pasa „nic do
zg³oszenia”, maj¹c na uwadze sta³e d¹¿enie do jednoczesnego zachowania wysokie-
go standardu obs³ugi oraz dotychczasowego poziomu wykrywalnoœci w zakresie wy-
kroczeñ i przestêpstw karnych skarbowych. Od dnia 30 paŸdziernika 2009 r.
wprowadzono zmiany w organizacji odpraw celnych na pasie ruchu oznaczonych
dotychczas jako „nic do zg³oszenia”. Turyœci, przedsiêbiorcy oraz inne osoby, które
nie przewo¿¹ przez granicê nadwy¿ek wyrobów akcyzowych lub towarów w iloœciach
handlowych, mog¹ przekraczaæ drogowe przejœcie graniczne Korczowa – Krakowiec
w czasie znacznie krótszym ni¿ dotychczas. Nowoœæ polega na tym, ¿e ju¿ po stronie
ukraiñskiej, przed wjazdem na stanowiska kontroli celnej, mog¹ kierowaæ siê na
pas ruchu oznaczony jako „nic do zg³oszenia”. Wydzielony pas ruchu przeznaczony
dla osób, które nie posiadaj¹ towarów podlegaj¹cych nale¿noœciom, zakazom czy
ograniczeniom przywozowym jest trwale rozgraniczony od pozosta³ych pasów ru-
chu. Rozwi¹zanie to przynosi wymierne efekty, w postaci zwiêkszenia tempa od-
praw pojazdów osobowych i poprawy przepustowoœci przejœcia, które na dzieñ
dzisiejszy tylko na kierunku wjazdowym obs³uguje ponad tysi¹c samochodów oso-
bowych na dobê. Œredni czas przekraczania granicy tym pasem nie przekracza
30 minut.
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Akcja informacyjna na temat tego pasa prowadzona by³a z du¿ym wyprzedzeniem
za poœrednictwem œrodków masowego przekazu, tj. radio, prasê, telewizjê i internet.
Rozwi¹zania takie w zale¿noœci od uwarunkowañ infrastrukturalnych stosowane bêd¹
tak¿e w innych przejœciach granicznych.

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Jacek Kapica

148 46. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r.



Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W dniu 1 kwietnia 2010 r. wchodzi w ¿ycie znowelizowana ustawa o pro-

kuraturze, uzale¿niaj¹ca prokuraturê od administracji rz¹dowej.
Dotychczas skargi na dzia³alnoœæ prokuratury kierowane by³y do mini-

stra sprawiedliwoœci, a nadzór zwierzchni nad rozpatrywaniem tych skarg
w myœl przepisów k.p.a. sprawowa³ prezes Rady Ministrów. W znowelizowa-
nej ustawie zarówno minister sprawiedliwoœci, jak i prezes Rady Ministrów
trac¹ uprawnienia zwierzchnie wobec prokuratury.

W zwi¹zku z tym mam nastêpuj¹ce pytania, które adresujê do prezesa
Rady Ministrów jako wnioskodawcy nowelizacji ustawy o prokuraturze.

1. Do kogo obywatele po wejœciu w ¿ycie znowelizowanej ustawy bêd¹
mogli kierowaæ skargi dotycz¹ce dzia³alnoœci prokuratury?

2. Kto bêdzie sprawowa³ nadzór zwierzchni nad rozpatrywaniem tych
skarg?

3. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem interpela-
cji poselskich, a jeœli tak, to do kogo bêdzie mo¿na je sk³adaæ?

4. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem oœwiad-
czeñ senatorskich, a jeœli tak, to do kogo bêdzie mo¿na je kierowaæ?

5. Czy dzia³alnoœæ prokuratury mo¿e byæ przedmiotem dzia³alnoœci inter-
wencyjnej pos³ów i senatorów na gruncie przepisów ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a lub senatora?

W odpowiedzi na pytanie pi¹te proszê o uwzglêdnienie treœci art. 19
ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora. Jeœli siê nie mylê,
niezale¿na prokuratura nie mieœci siê w katalogu instytucji tam wymienio-
nych, co wskazywaæ mo¿e, ¿e dzia³alnoœæ prokuratury nie bêdzie mog³a byæ
przedmiotem interwencji poselskich lub senatorskich.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojcie-

chowskiego na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r. i przekazane przez
Pana Marsza³ka Prezesowi Rady Ministrów przy piœmie z dnia 22 grudnia 2009 r.
nr BPS/DSK-043-2287/09 a nastêpnie przes³ane Ministrowi Sprawiedliwoœci –
Prokuratorowi Generalnemu Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu przez Szefa Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza Arabskiego przy korespondencji z dnia
29 grudnia 2009 r. za nr DSPA-4813-78-(l)/09 z proœb¹ o nades³anie stanowiska w ter-
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minie do dnia 22 stycznia 2010 r., uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko,
znajduj¹ce uzasadnienie w opinii Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa
Sprawiedliwoœci z dnia 14 stycznia 2010 r. nr DL-P-I-4011-1/08.

Konstytucja RP nie okreœla ustrojowego modelu prokuratury ani sposobu powo³y-
wania prokuratorów, co daje ustawodawcy znaczn¹ swobodê przy wyborze konkretne-
go modelu ustrojowego usytuowania prokuratury.

Ustawodawca dotychczas nie zdefiniowa³ prokuratury jako organu w systemie
w³adz pañstwa za pomoc¹ definicji formalnej. Niezale¿nie od tego, czy prokuratura by-
³a wymieniona w Konstytucji, czy usytuowana ustrojowo ustaw¹ zwyk³¹, ustawodaw-
ca okreœla³ j¹ poprzez wskazanie zadañ i struktury.

Równie¿ obowi¹zuj¹ca Konstytucja RP nie definiuje ustrojowej pozycji Prokuratora
Generalnego, wskazuj¹c jedynie w art. 191 ust. 1 pkt 1, ¿e posiada on kompetencje do
wystêpowania z wnioskiem do Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawach podlegaj¹cych
orzecznictwu tego Trybuna³u.

Przedstawiony sposób okreœlenia prokuratury zawarty jest w obowi¹zuj¹cej usta-
wie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39) a w szcze-
gólnoœci w art. 2 i 3.

Jakkolwiek ustawa z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. Nr 178, poz. 1375)
zasadniczo nie odchodzi od sposobu okreœlenia prokuratury przez wskazanie jej zadañ
i struktury, to art. 1 pkt lb, w którym dodano art. 1 ust. 3 w brzmieniu, i¿ prokuratura
jest organem ochrony prawnej jest nowym, istotnym ukszta³towaniem pozycji zarówno
prokuratury jako instytucji jak równie¿ zatrudnionych w niej prokuratorów.

Uchwalona w dniu 9 paŸdziernika 2009 r. ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 178, poz. 1375 z 2009 r.) zak³ada rozdzielenie
urzêdów – Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego. Konsekwencj¹ tego
za³o¿enia jest zasadnicza zmiana pozycji ustrojowej prokuratury, polegaj¹ca – wbrew
twierdzeniom zawartym w oœwiadczeniu Pana Senatora, na usytuowaniu prokuratury
jako organu ochrony prawnej, poza administracj¹ rz¹dow¹.

Ustawa przewiduje niezbêdne instrumenty nadzoru i kontroli nad dzia³alnoœci¹
prokuratury ze strony organów pañstwa, nie s¹ to jednak instrumenty uzale¿niaj¹ce
prokuraturê od administracji rz¹dowej, w³aœciwe dla organów podleg³ych poszczegól-
nym dzia³om tej administracji.

Odnosz¹c siê do sformu³owania zawartego w ustawie z dnia 9 paŸdziernika 2009 r.
o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 paŸ-
dziernika 2009 r. Nr 178, poz. 1375), i¿ prokuratura jest organem ochrony prawnej
wskazaæ nale¿y, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 6 marca 2007 r. sygn.
Sk 54/06 (opubl. OTk-A z 2007 r. Nr 3, poz. 23) wyrazi³ pogl¹d, ¿e „mimo i¿ prokuratura
nie jest organem w³adzy s¹downiczej, to wchodzi w sk³ad organów ochrony prawnej”.

Trybuna³ wyrazi³ pogl¹d, ¿e w postêpowaniu przygotowawczym, w procesie karnym
prokuratorzy pe³ni¹ rolê quasi-jurysdykcyjn¹ i w zwi¹zku z tym musz¹ korzystaæ
z atrybutu niezale¿noœci. W przywo³anym orzeczeniu, Trybuna³ Konstytucyjny stwier-
dzi³ ponadto, ¿e d¹¿enie do kszta³towania pozytywnego obrazu organów ochrony praw-
nej w spo³eczeñstwie prowadzi do wzmocnienia zaufania spo³ecznego do tych organów
oraz stwarza gwarancje utrzymywania pewnych standardów zachowañ, istotnych
z punktu widzenia obrazu s¹dów i prokuratury w spo³eczeñstwie.

Wymagania dotycz¹ce niezale¿noœci i bezstronnoœci prokuratora s¹ zawarte rów-
nie¿ w Zaleceniu Rec (2000)19, przyjêtym przez Komisjê Ministrów Rady Europy
w dniu 6 paŸdziernika 2000 r. przygotowanym przez Komisjê Ekspertów do Spraw Roli
Prokuratury w Wymiarze Sprawiedliwoœci w Odniesieniu do Spraw Karnych (PC-PR)
ustanowion¹ pod patronatem Komisji Europejskiej ds. problemów zwi¹zanych z prze-
stêpczoœci¹ (CDPC), na co wskazywano w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 6 paŸ-
dziernika 2009 r. wyra¿aj¹c pogl¹d, ¿e wymieniona ustawa (wówczas projekt) realizuje
wymogi zawarte w przedmiotowym dokumencie.

Odnosz¹c siê natomiast do poszczególnych pytañ zawartych w oœwiadczeniu Pana
Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, uprzejmie wyjaœniam.
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Ad 1. W dotychczasowym stanie prawnym skargi (i wnioski) dotycz¹ce dzia³alnoœci
organów prokuratury by³y kierowane zarówno do Ministerstwa Sprawiedliwoœci, jak
i do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Zgodnie bowiem z art. 1
ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,
poz. 39, z póŸn. zm.) obowi¹zuj¹cym do dnia 30 marca 2010 r., funkcjê Prokuratora
Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwoœci. Od dnia 31 marca 2010 r. naczelnym
organem prokuratury bêdzie Prokurator Generalny i jego funkcji nie bêdzie ju¿ spra-
wowa³ Minister Sprawiedliwoœci (nast¹pi uniezale¿nienie prokuratury od administra-
cji rz¹dowej).

Wp³ywaj¹ce skargi obywateli by³y i bêd¹ badane zgodnie z przepisami dzia³u VIII
Kodeksu postêpowania administracyjnego, rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnios-
ków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), a tak¿e na podstawie przepisów zawartych w Regulaminie
wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
(obecnie dzia³ XI), przy czym od dnia 31 marca 2010 r. skargi te kierowane bêd¹ do po-
szczególnych organów prokuratury.

Wskazaæ nale¿y, i¿ Kodeks postêpowania administracyjnego normuje m.in. postê-
powanie w sprawie skarg i wniosków (Dzia³ VIII) przed organami pañstwowymi, orga-
nami jednostek samorz¹du terytorialnego oraz przed organami organizacji
spo³ecznych (art. 2 k.p.a.). Pojêcie „organ pañstwowy” w ujêciu doktrynalnym oznacza
wyodrêbnion¹ kompetencyjnie i rzeczowo czêœæ aparatu pañstwowego. Pojêcie „aparat
pañstwowy” jest sporne i jego zakres znaczeniowy ulega zmianom stosownie do prze-
kszta³ceñ w ustroju konstytucyjnym pañstwa. Nale¿y przyj¹æ, ¿e organem pañstwo-
wym w rozumieniu art. 2 s¹ konstytucyjne organy pañstwa, tj. organy przewidziane
w Konstytucji RP oraz okreœlone ustawowo organy pañstwa. Pojêcie organu pañstwo-
wego jest szerokie, bowiem obejmuje organy w³adzy ustawodawczej, organy w³adzy wy-
konawczej i organy wymiaru sprawiedliwoœci (por. M. Jaœkowska, A. Wróbel, Kodeks
postêpowania administracyjnego Komentarz, LEX, 2009, wyd. III).

Ad 2. Zgodnie z art. 257 k.p.a. zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i za³atwia-
niem skarg i wniosków sk³adanych do s¹dów sprawuje Krajowa Rada S¹downictwa,
a do innych organów i jednostek organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów.

Przedmiotem nadzoru, jak wskazano w Komentarzu do art. 257 Kodeksu postêpo-
wania administracyjnego M. Jaœkowskiej i A. Wróbla, LEX 2009 wyd. III, jest przyjmo-
wanie i za³atwianie skarg i wniosków. Kodeks postêpowania administracyjnego nie
okreœla jednak œrodków tego nadzoru. Wynikaj¹ one z ustaw szczególnych.

Organami nadzoru nad przyjmowaniem i za³atwianiem skarg i wniosków s¹ Krajo-
wa Rada S¹downictwa – w zakresie skarg i wniosków kierowanych do s¹dów oraz Pre-
zes Rady Ministrów – w zakresie skarg i wniosków kierowanych do innych organów
i jednostek organizacyjnych (chodzi zatem o organy administracji publicznej i inne
podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne, które nie s¹ s¹dami. Podzia³ taki uzasadnio-
ny jest zasad¹ trójpodzia³u w³adzy). Nadzór sprawowany przez te podmioty ma charak-
ter zwierzchni. Oznacza to, ¿e nie jest sprawowany przez organ bezpoœrednio wy¿szego
stopnia. Polega on na ogólnej koordynacji dzia³añ w zakresie przyjmowania skarg
i wniosków. Przepisy prawa nie przewiduj¹ ¿adnych œrodków nadzorczych, podejmowa-
nych przez Krajow¹ Radê S¹downictwa i przez Prezesa Rady Ministrów (œrodki okreœlo-
ne w art. 259 k.p.a. odnosz¹ siê tylko do nadzoru i kontroli sprawowanej przez
podmioty okreœlone w art. 258 k.p.a.). W zwi¹zku z tym czynnoœci nadzorcze podejmo-
wane przez Krajow¹ Radê S¹downictwa i Prezesa Rady Ministrów maj¹ charakter ogól-
ny, koordynuj¹cy i mog¹ polegaæ np. na uzyskiwaniu okreœlonych informacji
w zakresie przyjmowania skarg i wniosków (por. G. £aszczyca, A. Martysz, A. Matan,
Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz. Tom II, LEX, 2007, wyd. II).

Przyjêcie, i¿ zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem oraz za³atwianiem skarg i wnios-
ków kierowanych do poszczególnych organów prokuratury bêdzie nale¿a³ do Prezesa
Rady Ministrów uzasadnione jest równie¿ faktem, i¿ zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy
o prokuraturze w brzmieniu nadanym ustaw¹, z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. o zmianie
ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375) Proku-
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rator Generalny przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, nie póŸniej ni¿ do koñca pierw-
szego kwarta³u roku nastêpnego, sprawozdanie z rocznej dzia³alnoœci prokuratury.

Ad 3. Art. 115 Konstytucji RP wymienia interpelacje i zapytania jako instrumenty
dzia³ania pos³ów, zwi¹zane z funkcj¹ kontroln¹ parlamentu wobec organów admini-
stracji rz¹dowej. Jest to wiêc uprawnienie przyznane wy³¹cznie pos³om, nie mog¹
z niego korzystaæ senatorowie, gdy¿ jest to element kontroli rz¹du, a funkcja kontrolna
przys³uguje wy³¹cznie Sejmowi.

Artyku³ 115 wskazuje, kto mo¿e byæ adresatem interpelacji i zapytañ. Mog¹ one
byæ kierowane do Prezesa Rady Ministrów i do pozosta³ych cz³onków rz¹du (a wiêc wi-
cepremierów i ministrów). Zg³oszenie interpelacji i zapytania poselskiego nak³ada po
stronie adresata obowi¹zek udzielenia odpowiedzi, przy czym Konstytucja okreœla, ¿e
winno to nast¹piæ w ci¹gu 21 dni. Na ka¿dym posiedzeniu Sejmu powinien byæ punkt
przewiduj¹cy rozpatrzenie interpelacji i zapytañ poselskich, z tym ¿e zgodnie z regula-
minem na interpelacje nale¿y przewidzieæ nie mniej ni¿ godzinê, a na zapytania czas
nie krótszy ni¿ 2 godziny. W razie potrzeby sprawom tym mo¿e byæ poœwiêcone specjal-
ne posiedzenie Sejmu (vide: W. Skrzyd³o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ko-
mentarz, Zakamycze 2002). Bior¹c pod uwagê powy¿sze, nale¿y stwierdziæ, ¿e
interpelacje poselskie dotycz¹ce dzia³alnoœci prokuratury nie bêd¹ mog³y byæ sk³adane
do Prokuratora Generalnego. Nie mo¿na jednak wykluczyæ sytuacji, w której uzasad-
nione bêdzie skierowanie takiej interpelacji do Prezesa Rady Ministrów, który posiada
uprawnienie do ¿¹dania w ka¿dym czasie od Prokuratora Generalnego przedstawienia
informacji na tematy zwi¹zane ze strze¿eniem praworz¹dnoœci oraz czuwaniem nad
œciganiem przestêpstw. Informacje takie nie bêd¹ jednak mog³y dotyczyæ „biegu” kon-
kretnego postêpowania.

Ad 4. Zgodnie z art. 49 Regulaminu Senatu RP, przedmiotem oœwiadczeñ senator-
skich mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, a je¿eli zawieraj¹ one
wnioski i uwagi kierowane do cz³onków Rady Ministrów, przedstawicieli organów i in-
stytucji pañstwowych lub samorz¹dowych, s¹ niezw³ocznie przekazywane przez Mar-
sza³ka Senatu do wskazanych adresatów w celu zajêcia stanowiska. Nie ma zatem
przeszkód prawnych, aby oœwiadczenie senatorskie zosta³o skierowane do Prokurato-
ra Generalnego.

Ad 5. Odnosz¹c siê do pytania dotycz¹cego dzia³alnoœci interwencyjnej pos³ów i sena-
torów w odniesieniu do funkcjonowania prokuratury, wskazaæ nale¿y, ¿e zgodnie z art. 16
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (Dz. U. z 2003 r.
Nr 221, poz. 2199, z póŸn. zm.), pos³owie i senatorowie maj¹ prawo uzyskiwaæ od cz³on-
ków Rady Ministrów oraz przedstawicieli w³aœciwych organów, instytucji pañstwowych
i samorz¹dowych informacje i wyjaœnienia w sprawach wynikaj¹cych z wykonywania
obowi¹zków poselskich i senatorskich. Cz³onkowie Rady Ministrów oraz przedstawiciele
w³aœciwych organów, instytucji pañstwowych i samorz¹dowych, organizacji spo³ecznych,
zak³adów, przedsiêbiorstw pañstwowych i samorz¹dowych, spó³ek prawa handlowego
z udzia³em pañstwowych lub komunalnych osób prawnych s¹ obowi¹zani przedstawiæ in-
formacje i wyjaœnienia na ¿¹danie sta³ych i nadzwyczajnych komisji sejmowych i senac-
kich, w sprawach bêd¹cych przedmiotem ich zakresu dzia³ania. Na tej podstawie,
w zale¿noœci od zakresu ¿¹danych przez senatora informacji i wyjaœnieñ, istnieje mo¿li-
woœæ ich uzyskania od Prezesa Rady Ministrów, od Ministra Sprawiedliwoœci lub od Pro-
kuratora Generalnego. Nale¿y jednoczeœnie podzieliæ pogl¹d zawarty w oœwiadczeniu
Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego o wy³¹czeniu Prokuratora Generalnego z za-
kresu desygnatów art. 19 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora odniesieniu
do dzia³alnoœci interwencyjnej parlamentarzystów, co zwi¹zane jest, jak wskazano powy-
¿ej, z wyodrêbnieniem prokuratury ze struktur administracji rz¹dowej w zwi¹zku z roz-
dzieleniem urzêdów Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego.

Przedstawiaj¹c nastêpuj¹ce stanowisko w interesuj¹cych Pana Senatora kwe-
stiach pragnê równoczeœnie wskazaæ, ¿e ustawa z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. o zmia-
nie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 27 paŸdziernika
2009 r. Nr 178, poz. 1375) w art. 1 pkt 17a wskaza³a, ¿e art. 18 ust. 1 pkt 11 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze otrzymuje brzmienie, i¿ „Minister Sprawiedli-
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woœci, po zasiêgniêciu opinii Prokuratora Generalnego, ustala w drodze rozporz¹dze-
nia, regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury okreœlaj¹cy... (pkt 11) tryb postêpowania w sprawach skarg i wniosków,
uwzglêdniaj¹c potrzebê zapewnienia skutecznoœci i sprawnoœci postêpowania we
wszystkich rodzajach spraw prowadzonych przez prokuratora lub z jego udzia³em,
w tym szybkoœæ i efektywnoœæ dzia³ania, z uwzglêdnieniem funkcjonalnoœci i racjonal-
noœci dzia³añ prokuratora”.

Ten¿e zapis, który obowi¹zywa³ bêdzie z dniem 31 marca 2010 r. w stosunku do po-
przedniego zapisu obowi¹zuj¹cego do dnia 30 marca 2010 r. ró¿ni siê dwoma zmianami.

Po pierwsze w nowym brzmieniu wymagane jest uzyskanie przez Pana Ministra
Sprawiedliwoœci opinii Prokuratora Generalnego do ustalenia, w drodze rozporz¹dze-
nia regulaminu wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury.

Po drugie, z zapisu art. 18 pkt 11 usuniêty zosta³ koñcowy fragment sformu³owania
„przy jednoczesnym poszanowaniu gwarantowanych ustawowo praw i wolnoœci pod-
miotów objêtych dzia³aniami prokuratury”.

Analiza przedmiotowego przepisu art. 18 ust. 1 pkt 11 wymienionej ustawy expres-
sis verbis wskazuje jednak, ¿e niezale¿nie od zmian strukturalnych, jakie wejd¹ w ¿y-
cie z dniem 31 marca 2010 r. w organach prokuratury zostaje zachowany tryb
postêpowania w sprawach skarg i wniosków.

Z powa¿aniem

Prokurator Krajowy
ZASTÊPCA
PROKURATORA
GENERALNEGO
Edward Zalewski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Z dostêpnej mi wiedzy wynika, ¿e rz¹d prowadzi niejednolit¹ politykê

w podejœciu do interwencji w sprawach indywidualnych podejmowanych
przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Udzielanie b¹dŸ nieudzielanie
odpowiedzi na takie interwencje uzale¿nione jest od widzimisiê urzêdników
administracji rz¹dowej.

W zwi¹zku z tym pragnê zadaæ nastêpuj¹ce pytania do prezesa Rady Mi-
nistrów, jako zwierzchnika administracji rz¹dowej:

1. Jak na gruncie obecnych przepisów prawa kszta³tuj¹ siê uprawnienia
pos³ów do Parlamentu Europejskiego do podejmowania interwencji w spra-
wach indywidualnych wobec w³adz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy pos³owie do PE maj¹ prawo do takich interwencji? Czy w³adze
publiczne, a w szczególnoœci cz³onkowie rz¹du RP s¹ obowi¹zani do odpo-
wiadania na takie interwencje?

3. Czy w sprawie odpowiadania na interwencje pos³ów do Parlamentu
Europejskiego istniej¹ jakieœ wewnêtrzne instrukcje rz¹du RP?

4. Czy istniej¹ ró¿nice w uprawnieniach do podejmowania interwencji
miêdzy pos³ami do Parlamentu Europejskiego wybranymi w Polsce a pos³ami
wybranymi w innych krajach cz³onkowskich?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 20 stycznia 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora RP, pana Grzegorza Wojciechowskiego,

z³o¿one na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania od-
powiedzi przez urzêdników administracji rz¹dowej na interwencje podejmowane
w sprawach indywidualnych przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Polsce, informujê, co nastêpuje.

W polskim porz¹dku prawnym prawa i obowi¹zki pos³ów do Parlamentu Europej-
skiego wybieranych w Polsce okreœlaj¹ przepisy ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o upo-
sa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europej-
skiego. Powy¿sze akty prawne nie zawieraj¹ przepisów uprawniaj¹cych pos³ów do Par-
lamentu Europejskiego do podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych
w organach administracji publicznej.

Prawa i obowi¹zki pos³ów do Parlamentu Europejskiego reguluj¹ równie¿ przepisy
prawa Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ce w pañstwach cz³onkowskich, tj. Statut pos³a do
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Parlamentu Europejskiego z 14 lipca 2009 r., Protokó³ w sprawie przywilejów i immu-
nitetów Wspólnot Europejskich oraz Akt dotycz¹cy wyborów cz³onków Parlamentu Eu-
ropejskiego w powszechnych wyborach bezpoœrednich z 20 wrzeœnia 1976 r. Równie¿
te akty prawne nie zawieraj¹ przepisów odnosz¹cych siê do podejmowania ww. inter-
wencji przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego.

W Polsce prawo do podejmowania interwencji w organach administracji publicznej
dla za³atwienia sprawy wnoszonej we w³asnym imieniu albo w imieniu wyborców przy-
s³uguje pos³om lub senatorom Sejmu i Senatu RP (art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.
o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora). Przepisy te nie maj¹ jednak zastosowania
wobec pos³ów do Parlamentu Europejskiego.

Równie¿ w wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich UE prawo krajowe nie zawiera przepi-
sów reguluj¹cych kwestiê podejmowania interwencji przez pos³ów do Parlamentu Eu-
ropejskiego (Austria, Belgia, Bu³garia, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, £otwa, Niemcy, Portugalia,
Rumunia, S³owacja, S³owenia, Szwecja, Wêgry, W³ochy). Ponadto w Hiszpanii, Holan-
dii, Szwecji, na Wêgrzech i we W³oszech prawem do podejmowania interwencji nie dys-
ponuj¹ tak¿e cz³onkowie parlamentów krajowych. Prawo do podejmowania ww.
interwencji przys³uguje natomiast pos³om do Parlamentu Europejskiego wybranym
w Irlandii i Wlk. Brytanii, przy czym w Wlk. Brytanii jest ono ograniczone do spraw,
których zakres przedmiotowy obejmuje problematykê lub ustawodawstwo UE.

Pomimo braku przepisów zobowi¹zuj¹cych organy administracji rz¹dowej RP do
udzielania odpowiedzi na interwencje podejmowane przez pos³ów do PE w sprawach
indywidualnych, pracownicy administracji rz¹dowej dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby
nie pozostawiaæ bez odpowiedzi ¿adnej zg³oszonej sprawy. Kieruj¹ siê przy tym ogólny-
mi zasadami postêpowania administracyjnego oraz kodeksem etyki s³u¿by cywilnej,
które zobowi¹zuj¹ ich w szczególnoœci do podejmowania wszelkich kroków niezbêd-
nych do za³atwienia sprawy, maj¹c na wzglêdzie interes spo³eczny i s³uszny interes
obywateli oraz traktowanie pracy jako s³u¿by publicznej dla dobra Rzeczypospolitej
Polskiej.

Z wyrazami szacunku

Miko³aj Dowgielewicz
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Produkcja i ceny ¿ywca ulegaj¹ silnym cyklicznym wahaniom. Jak poka-

zuj¹ doœwiadczenia, wahania te prawie nie poddaj¹ siê dzia³aniom interwen-
cyjnym i s¹ na tyle powtarzalne, ¿e pozwoli³y sformu³owaæ teoriê tzw. cyklu
œwiñskiego, która ma na tyle wyjaœniaæ przyczyny zmiennoœci cen i op³acal-
noœci produkcji ¿ywca wieprzowego, by stosunkowo trafnie i skutecznie prze-
widywaæ sytuacjê na rynku.

Niestety w ostatnim czasie, pomimo w³aœnie odnotowanej „górki œwiñ-
skiej”, której zakoñczenie mog³oby sugerowaæ poprawê op³acalnoœci produk-
cji i chowu trzody chlewnej, oraz niskich cen zbó¿ producenci i hodowcy
trzody chlewnej nadal odnotowywuj¹ spadek cen. Ceny s¹ niskie pomimo
zbli¿aj¹cego siê okresu œwi¹tecznego i pomimo dopiero co odnotowanej „górki
œwiñskiej”, której zakoñczenie powinno wskazywaæ na polepszenie sytuacji
hodowców i producentów. Jednak¿e, mimo odnotowywanego spadku pog³o-
wia trzody chlewnej oraz liczby hodowców i producentów, op³acalnoœæ pro-
dukcji nie zmienia siê, a nawet dalej spada.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, jakie
dzia³ania podejmuje resort rolnictwa odnoœnie do zwiêkszenia skutecznoœci
interwencji na tym rynku. Jakie dzia³ania planuje ministerstwo, by pomóc
producentom i hodowcom trzody chlewnej w Polsce?

Proszê Pana Ministra o analizê op³acalnoœci produkcji trzody chlewnej
w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji producentów w odniesieniu
do popytu na ¿ywiec, cen ¿ywca, relacji cen ¿ywca do paszy oraz importu ¿yw-
ca do Polski, zarówno spoza UE, jak i wewn¹trz UE oraz o przedstawienie pro-
gnoz dotycz¹cych roku 2010. Proszê równie¿ o informacje na temat sytuacji
producentów i hodowców trzody chlewnej w innych krajach cz³onkowskich
Wspólnoty oraz aktualnej sytuacji na tym rynku w UE.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 22 grudnia 2009 r., znak BPS/DSK-

-043-2288/09 przekazuj¹cym Oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojcie-
chowskiego podczas 46. posiedzenia Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r., uprzejmie in-
formujê, co nastêpuje.

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 odnotowano znacznie wy¿szy
ni¿ w latach poprzednich poziom cen na rynku wieprzowiny. Na prze³omie czerwca
i lipca 2009 r. cena osi¹gnê³a rekordowy poziom 5,30 z³/kg w masie ¿ywej.
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Od wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, na cenê uzyskiwan¹ przez producentów
¿ywca wieprzowego w Polsce wp³yw ma nie tylko przebieg tzw. „cyklu œwiñskiego”, ale
równie¿ sytuacja na rynku wspólnotowym, w szczególnoœci ceny wieprzowiny w kra-
jach produkuj¹cych najwiêcej tego gatunku miêsa, tj. w Niemczech, Danii, Holandii.
Miesiêczne ceny wieprzowiny w Danii (wyra¿one w euro) w 2009 r. by³y ni¿sze ni¿
w Polsce œrednio 10-18%, w zale¿noœci od miesi¹ca. W Niemczech przez wiêksz¹ czêœæ
2009 r. ceny by³y zasadniczo na zbli¿onym poziomie jak w Polsce. Nale¿y dodaæ, ¿e po-
równywanie cen utrudniaj¹ znacz¹ce w 2009 r. wahania kursu z³otego w stosunku do
euro.

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.
W 2009 r. Agencja Rynku Rolnego wyda³a pozwolenia na wywóz 8,1 tys. ton produk-

tów sektora wieprzowiny oraz wyp³aci³a oko³o 14,5 mln z³otych refundacji eksporto-
wych, czêœæ na podstawie pozwoleñ z 2008 r.

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, 19 listopada i 10 grudnia 2009 r., Polska by³a
wœród krajów cz³onkowskich wnioskuj¹cych o wprowadzenie refundacji do wywozu
œwie¿ych i zamro¿onych tusz, pó³tusz i elementów miêsa wieprzowego, co umo¿liwi³o-
by zwiêkszenie konkurencyjnoœci polskich i unijnych eksporterów na rynku œwiato-
wym. Komisja Europejska uzna³a jednak, ¿e obecna sytuacja na wspólnotowym rynku
wieprzowiny nie uzasadnia wprowadzania takich dop³at.

Ministerstwo podejmuje przede wszystkim dzia³ania stymuluj¹ce popyt wewnêtrz-
ny i eksport, w szczególnoœci dzia³ania w zakresie kszta³towania mo¿liwoœci eksporto-
wych na rynki pañstw trzecich, takich jak Chiny, Rosja, Ukraina, itd. S¹ to g³ównie
uzgodnienia wymogów weterynaryjnych, uczestnictwo w targach, dzia³ania promu-
j¹ce.

W celu wzmocnienia wizerunku polskiego miêsa wieprzowego i zaprezentowania je-
go wysokiej jakoœci Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi politykê wspiera-
nia promocji. Jednym z rozwi¹zañ systemowych, zmierzaj¹cym do podniesienia
œwiadomoœci konsumentów s¹ fundusze promocji, utworzone na podstawie ustawy
z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spo¿ywczych. Na pod-
stawie ww. ustawy powsta³ m.in. Fundusz Promocji Miêsa Wieprzowego.
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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 produkty z niego pochodz¹ce, 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 pod-
czas rozmów dyplomatycznych i gospodarczych przez w³aœciwych ministrów.

Szczególnie intensywne dzia³ania podejmowane s¹ w celu zniesienia utrzymuj¹ce-
go siê zakazu importu polskiego miêsa wieprzowego do Chiñskiej Republiki Ludowej.
Temat ten jest regularnie podejmowany przy ró¿nych okazjach, zarówno podczas spot-
kañ polsko-chiñskiej Sta³ej Grupy Roboczej ds. wspó³pracy w dziedzinie rolnictwa i go-
spodarki ¿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.

Ponadto Ministerstwo podejmuje dzia³ania prowadz¹ce do powstawania rozwi¹zañ
systemowych, które gwarantowa³yby wiêksz¹ stabilnoœæ na rynku wieprzowiny,
w szczególnoœci poprzez podejmowane dzia³ania legislacyjne wspiera integracjê piono-
w¹ i poziom¹ w tym sektorze.

Odnosz¹c siê do pytania o analizê op³acalnoœci produkcji trzody chlewnej, poni¿ej
przedstawiam podstawowe dane dotycz¹ce tego sektora w Polsce oraz w Unii Europej-
skiej, wraz z elementami prognozy na 2010 r.

Rynek wieprzowiny w Polsce
Rejestrowany w koñcu lipca 2009 r. przez GUS stan pog³owia trzody chlewnej

wskazuje na dalsze wyhamowanie trendu spadkowego w chowie œwiñ. Spadek pog³o-
wia w stosunku do lipca 2008 r. wyniós³ 7,4%, podczas gdy w poprzednich badaniach
(lipiec 2008 r., listopad 2008 r., marzec 2009 r.) spadek wynosi³ od 15% do 19%. W lipcu
2009 r. pog³owie trzody chlewnej wynios³o 14,3 mln sztuk. Na powy¿sz¹ sytuacjê wp³y-
nê³a poprawiaj¹ca siê op³acalnoœæ produkcji ¿ywca wieprzowego. Wzrost cen ¿ywca
wieprzowego przy spadaj¹cych od paŸdziernika 2008 r. cenach zbó¿ prze³o¿y³ siê na is-
totn¹ poprawê uwarunkowañ ekonomicznych produkcji trzody chlewnej.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej ocenia, i¿ w lipcu 2010 r.
pog³owie trzody chlewnej mo¿e wynieœæ oko³o 15 mln sztuk i byæ wy¿sze o oko³o 5%
w porównaniu do lipca 2009 r., przy czym tempo wzrostu pog³owia warchlaków,
a zw³aszcza prosi¹t bêdzie wy¿sze.

Produkcja wieprzowiny w 2008 r. wynios³a 1,9 mln ton w masie poubojowej i by³a
o 11% ni¿sza ni¿ w 2007 r. W pierwszym pó³roczu 2009 r. produkcja wieprzowiny wy-
nios³a 871 tysiêcy ton i by³a ni¿sza w stosunku do pierwszego pó³rocza 2008 r. o 16%.
IERiG¯ szacuje, ¿e w ca³ym 2009 r. produkcja wieprzowiny w Polsce wynios³a oko³o
1,7 mln ton, tj. 12% mniej ni¿ w 2008 r.

Eksperci oceniaj¹, i¿ od I pó³rocza 2010 r. bêdzie nastêpowa³ wzrost produkcji
wieprzowiny w skali rok do roku. W II pó³roczu 2010 r., zdaniem IERiG¯, produkcja
wieprzowiny bêdzie znacz¹co wy¿sza ni¿ w II pó³roczu 2009 r.

W grudniu 2009 r. œrednia cena zakupu ¿ywca wieprzowego wg danych Zintegro-
wanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR) MRiRW wynios³a 3,84 z³/kg
wagi ¿ywej i w porównaniu z grudniem 2008 r. by³a ni¿sza o 13,8%, natomiast w sto-
sunku do grudnia 2007 r. by³a wy¿sza o 14%.

W ostatnim tygodniu grudnia 2009 r. œrednia cena zakupu trzody chlewnej wg wagi
¿ywej wzros³a i wynios³a 3,88 z³/kg.
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Nale¿y jednak uwzglêdniæ, i¿ przy obecnych cenach zbó¿, relacje cen zakupu trzody
chlewnej do cen zbó¿ s¹ korzystniejsze ni¿ mia³o to miejsce rok, a szczególnie dwa lata
temu. W ostatnim tygodniu grudnia 2009 r. relacja cen zakupu trzody chlewnej do tar-
gowiskowych cen ¿yta kszta³towa³a siê jak 1:12,3 (1 kg ¿ywca wieprzowego by³ ekwiwa-
lentem 12,3 kg ¿yta).

Przed rokiem relacja cen zakupu ¿ywca do cen ¿yta kszta³towa³a siê jak 1:10,1, dwa
lata temu wynosi³a zaœ 1:5,6.

Wieloletnie doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e chów trzody chlewnej jest op³acalny, jeœli
relacja cen trzoda chlewna: ¿yto jest znacznie szersza ni¿ 1:8.

W listopadzie 2009 r. zanotowano dalszy spadek cen pasz przemys³owych dla trzo-
dy chlewnej. Œrednia cena mieszanek paszowych pe³noporcjowych dla trzody ukszta³-
towa³a siê na poziomie 964 z³/tonê i by³a o prawie 2% ni¿sza ni¿ w paŸdzierniku 2009 r.
W stosunku do listopada 2008 r. cena mieszanek pe³noporcjowych dla trzody w listo-
padzie 2009 r. by³a o 1% ni¿sza.

W prognozie opublikowanej w koñcu grudnia 2009 r. Zespó³ Ekspertów dzia³aj¹cy
przy Prezesie Agencji Rynku Rolnego ocenia, ¿e w pierwszej po³owie 2010 r. ceny sku-
pu ¿ywca wieprzowego w Polsce bêd¹ utrzymywa³y siê poni¿ej poziomu z I pó³rocza
2009 r. Zespó³ ekspertów prognozuje, ¿e przeciêtne ceny skupu trzody chlewnej do
czerwca 2010 r. mog¹ kszta³towaæ siê nastêpuj¹co:

– w marcu 2010 r. – 3,80–4,00 z³/kg;
– w czerwcu 2010 r. – 4,00–4,30 z³/kg.
Bior¹c pod uwagê te przewidywania, jak równie¿ prognozy ekspertów w odniesie-

niu do cen zbó¿, relacja cen skupu trzody chlewnej do targowiskowych cen ¿yta mo¿e
kszta³towaæ siê nastêpuj¹co:

– w marcu 2010 r. w granicach od 1:11,5 do 1:12,9;
– w czerwcu 2010 r. w granicach od 1:11,4 do 1:13,4.
Analiza polskiego handlu zagranicznego produktami z sektora wieprzowiny w ostat-

nich latach wskazuje, i¿ jest on w du¿ym stopniu uzale¿niony od fazy cyklu produkcji
wieprzowiny w Polsce, a tak¿e ceny ¿ywca i kursu z³otego w stosunku do euro.

Wg wstêpnych danych Ministerstwa Finansów, w ci¹gu pierwszych 10 miesiêcy
2009 r. eksport (w ekwiwalencie miêsa) wyniós³ 276 tys. ton ¿ywca, miêsa i przetworów
wieprzowych. W strukturze asortymentowej 41% stanowi³o miêso wieprzowe. Najwiêk-
szy udzia³ w eksporcie miêsa wieprzowego (kod CN 0203) przypada na Ukrainê (28,8 tys.
ton, tj. 24% ca³ego wyeksportowanego miêsa), Republikê Czesk¹ (13,5 tys. ton) i Niem-
cy (11,3 tys. ton). Du¿y udzia³ w eksporcie mia³y równie¿: Litwa, S³owacja, Wielka
Brytania, Bia³oruœ, Republika Korei Po³udniowej, Japonia i Hongkong, Bu³garia, £ot-
wa, Rumunia.

¯ywiec wieprzowy trafia³ przede wszystkim do Rosji – do koñca paŸdziernika 2009 r.
wywieziono 27,5 tys. ton, tj. 244 tys. sztuk œwiñ, co stanowi³o 70% wywozu ¿ywca. Na
kolejnych miejscach znalaz³y siê: Litwa, Wêgry i Ukraina.

Import w okresie I–X 2009 r. (w ekwiwalencie miêsa) wyniós³ 489 tysiêcy ton ¿ywca,
miêsa i przetworów wieprzowych. W strukturze asortymentowej importu dominowa³o
miêso surowe (87% wolumenu przywozu).

Import wieprzowiny prawie w 100% pochodzi ze wspólnego rynku. Najwiêcej miêsa
wieprzowego w okresie I–X 2009 r. przywieziono do Polski z Niemiec (147,8 tys. ton,
tj. 35,5% ca³ego zaimportowanego miêsa) i Danii (122,1 tys. ton, tj. 29,3%).

Ponadto miêso przywo¿ono m.in. z Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii.
Najwiêcej ¿ywych œwiñ sprowadzono w okresie I–IX 2009 r. z Niemiec (29,1 tys. ton, tj.

351,3 tys. sztuk), Holandii (28,9 tys. ton, tj. 644,7 tys. sztuk) i Danii (10,6 tys. ton,
tj. 304,4 tys. sztuk).

Rynek wieprzowiny w UE
W grudniu 2008 r. pog³owie trzody chlewnej wynosi³o w UE-27 153 mln sztuk i by³o

o 4,4% ni¿sze w porównaniu do stanu w grudniu 2007 r.
Najwiêksze pog³owie œwiñ wystêpuje w Niemczech (26,7 mln sztuk), w Hiszpanii

(26,3 mln sztuk), we Francji (14,8 mln sztuk), w Polsce (14,3 mln sztuk) i w Danii (12,2 mln
sztuk).
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W 2008 r. produkcja wieprzowiny w UE-27 (dane w oparciu o uboje) wynios³a 22,6 mln
ton i by³a o 1,1% ni¿sza w porównaniu do 2007 r.

Wed³ug prognoz Komisji Europejskiej, w 2009 r. produkcja wieprzowiny w UE-27
mo¿e ukszta³towaæ siê na poziomie 22 mln ton, co oznacza³oby spadek o 2,5% w sto-
sunku do 2008 r. W I pó³roczu 2010 r. produkcja wieprzowiny w UE-27 mo¿e byæ nato-
miast nieznacznie ni¿sza ni¿ w analogicznym okresie 2009 r.

Wstêpne dane Komisji Europejskiej wskazuj¹, i¿ w grudniu 2009 r. œrednia cena
referencyjna dla UE-27 (masa poubojowa sch³odzona, klasa E) wynios³a 132,09 EUR/100 kg
i ukszta³towa³a siê na poziomie o 8,5% ni¿szym w stosunku do grudnia 2008 r. Polska
cena w tym samym czasie ukszta³towa³a siê na poziomie 125,81 EUR/100 kg.

Najni¿sze ceny odnotowano w Danii (113,78 EUR/100 kg), w Holandii (117,97 EUR/100 kg)
i we Francji (118,74 EUR/100 kg). Ni¿sza ni¿ w Polsce by³a równie¿ cena w Belgii i w Ir-
landii.

Wg prognozy ekspertów Komisji Europejskiej z paŸdziernika 2009 r., œrednia cena
referencyjna dla UE w kolejnych kwarta³ach mo¿e kszta³towaæ siê nastêpuj¹co:

– 135,02 �/100 kg w I kwartale 2010 r./ w I kw. 2009 r. wynosi³a 136,02 �/100 kg;
– 142,09 �/100 kg w II kwartale 2010 r./ w II kw. 2009 r. wynosi³a 145,82 �/100 kg.
W okresie I–IX 2009 r., w stosunku do analogicznego okresu 2008 r., import wiep-

rzowiny do UE-27 spad³ o 11,2% i wyniós³ 39,3 tys. ton w wadze produktu. Najwiêcej
produktów z sektora wieprzowiny przywieziono z Chile (13,2 tys. ton), Szwajcarii (12,4 tys.
ton) oraz z USA (4,7 tys. ton). W stosunku do 2008 r., obserwuje siê znaczne zmniejsze-
nie udzia³u USA w strukturze importu wieprzowiny do UE – obecnie wynosi on nieca³e
12%.

W ci¹gu pierwszych dziewiêciu miesiêcy 2009 r. eksport w sektorze wieprzowiny
by³ o 14,9% ni¿szy ni¿ w analogicznym okresie 2008 r. i wyniós³ ponad 1,7 mln ton.
Oczekuje siê jednak, ¿e w ca³ym 2009 r. eksport wspólnotowy bêdzie wy¿szy ni¿
w 2007 r. Najwiêksi odbiorcy to: Rosja (525,1 tys. ton), Hongkong (276,2 tys. ton), Ja-
ponia (137,2 tys. ton), Chiny (126,8 tys. ton) i Ukraina (116,2 tys. ton).

w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Celem programu „Mleko dla szkó³” by³o to, aby co dzieñ ka¿dy uczeñ mia³

szansê na wypicie œwie¿ego mleka w swojej szkole. Sta³o siê to realne od
wrzeœnia 2004 r., kiedy mleko spo¿ywane w placówkach oœwiatowych za-
czê³a dotowaæ Unia Europejska, a odp³atnoœæ za takie mleko stanowi³a tylko
pokrycie minimalnych kosztów. Ka¿de dziecko objête programem „Mleko dla
szkó³” mia³o mo¿liwoœæ codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka œwie¿ego
(pasteryzowanego) o najwy¿szej jakoœci.

Po¿ytki, jakie p³yn¹ z programu „Mleko dla szkó³”, s¹ oczywiste. Jest to
poprawa zdrowia dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz edukacja i utrwalanie do-
brych nawyków z zakresu ¿ywienia.

Z zaniepokojeniem przyjmujê wiêc docieraj¹ce do mnie sygna³y o ograni-
czaniu b¹dŸ wrêcz zaprzestaniu realizacji programu w niektórych szko³ach.
Podczas pobytu w gminie Dêbowa £¹ka w województwie kujawsko-pomor-
skim dowiedzia³em siê na przyk³ad, ¿e w szkole podstawowej w Wielkich Ra-
dowiskach dzieci objête programem „Mleko dla szkó³” ograniczy³y spo¿ywa-
nie mleka z piêciu do trzech razy w tygodniu.

Bêdê zobowi¹zany za udzielenie odpowiedzi na nurtuj¹ce mnie w zwi¹z-
ku z tym pytania.

1. Z jakich powodów ogranicza siê skalê programu „Mleko dla szkó³”?
2. Czy ograniczenia maj¹ charakter regionalny, czy ogólnopolski?
3. Czy istniej¹ mo¿liwoœci, aby program by³ realizowany w pierwotnym

zakresie?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 grudnia 2009 r. znak BPS/DSK-043-2289/09

dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Jana Wyrowiñskiego podczas 46. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie ograniczeñ w programie do-
p³at do spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oœwiatowych
przedstawiam poni¿ej stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Program dop³at do spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oœwiato-
wych realizowany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o or-
ganizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, ze zm.),
aktów wykonawczych do ustawy oraz Rozporz¹dzenia Komisji Europejskiej (WE)
nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiaj¹cego zasady stosowania rozporz¹dze-
nia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostar-
czania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach
oœwiatowych. Program ten finansowany jest z trzech niezale¿nych Ÿróde³, tj. œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych dla przedszkoli i szkó³,
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z wy³¹czeniem szkó³ wy¿szych (pocz¹wszy od roku szkolnego 2004/2005), dop³aty kra-
jowej pochodz¹cej z bud¿etu pañstwa (wyp³acanej pocz¹wszy od wrzeœnia 2007 r.)
przeznaczonej dla szkó³ podstawowych oraz œrodków Funduszu Promocji Mleka (wy-
p³acanych pocz¹wszy od 2006 r.) przeznaczonych dla przedszkoli i gimnazjów. Dziêki
wprowadzeniu dop³aty krajowej od wrzeœnia 2007 r. mleko bez dodatków smakowych
udostêpniane jest dzieciom w szko³ach podstawowych bezp³atnie. Nale¿y podkreœliæ, i¿
œrodki pochodz¹ce z bud¿etu krajowego stanowi¹ g³ówne Ÿród³o finansowania dop³at
do spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych, w ramach ww. programu i w ogólnej kwo-
cie œrodków jakie dotychczas zosta³y przeznaczone na realizacjê programu stanowi¹
one ok. 68%. Od momentu wprowadzenia dop³aty krajowej do spo¿ycia mleka i prze-
tworów mlecznych w szko³ach podstawowych Agencja Rynku Rolnego wyp³aci³a ³¹cz-
nie na ten cel z bud¿etu krajowego ponad 271 mln z³. Z bud¿etu UE w ramach ca³ego
programu wydatkowane zosta³o ok. 115 mln z³ a z Funduszu Promocji Mleka
ok. 10 mln z³. W roku szkolnym 2008/2009 na omawiany program wyp³acone zosta³o
161,2 mln z³ z bud¿etu krajowego, 56,7 mln z³ z bud¿etu UE oraz 4 mln z³ z Funduszu
Promocji Mleka.

Dziêki wprowadzeniu dop³aty krajowej zainteresowanie programem dop³at do spo-
¿ycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oœwiatowych znacznie wzros³o,
w zwi¹zku z czym od roku szkolnego 2007/2008 radykalnie zwiêkszy³a siê absorpcja
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu UE. Polska zajmuje pierwsze miejsce wœród pañstw
UE pod wzglêdem wykorzystania unijnych œrodków finansowych przeznaczonych na
realizacjê dop³at do spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oœwiato-
wych.

Uprzejmie informujê, i¿ zakres i zasady wyp³aty dop³aty krajowej do spo¿ycia mleka
i przetworów mlecznych w szko³ach podstawowych wynikaj¹ z mo¿liwoœci finansowych
bud¿etu pañstwa. Œrodki finansowe okreœlone w ustawie bud¿etowej na 2010 r., które
zosta³y przyznane dla Agencji Rynku Rolnego na dotacjê podmiotow¹, z której finanso-
wana bêdzie miêdzy innymi dop³ata krajowa do mleka i przetworów mlecznych spo¿y-
tych w szko³ach podstawowych w roku szkolnym 2009/2010, nie daj¹ mo¿liwoœci
realizacji tej dop³aty w dotychczasowym zakresie, tj. finansowania spo¿ycia mleka
w szko³ach podstawowych w okresie 5 dni w tygodniu w trakcie ca³ego roku szkolnego.
W zwi¹zku z tym, w celu utrzymania liczby uczniów i szkó³, które mog¹ braæ udzia³
w programie, od 1 grudnia 2009 r., zgodnie ze zmienionymi przepisami rozporz¹dzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu wyp³acania dop³aty krajowej oraz szczegó³owego zakresu kontroli
wykorzystania tej dop³aty (Dz. U. Nr 147, poz. 1039, ze zm.) dop³ata krajowa do spo¿y-
cia mleka i przetworów mlecznych w szko³ach podstawowych wyp³acana jest za trzy
dni nauki szkolnej w okresie oœmiu miesiêcy roku szkolnego. Zasady te s¹ jednolite dla
ca³ego kraju.

Jednoczeœnie, zgodnie z dotychczas obowi¹zuj¹cymi zasadami, w ka¿dym dniu na-
uki szkolnej spo¿ycie mleka i przetworów mlecznych dofinansowywane jest ze œrodków
Unii Europejskiej. Dofinansowanie to przys³uguje do maksymalnie 0,25 1 mleka lub
ekwiwalentu mleka na dzieñ dla jednego ucznia w przedszkolach i szko³ach, z wy³¹cze-
niem szkó³ wy¿szych.

Uprzejmie informujê, i¿ zakres realizacji dop³aty krajowej w kolejnych latach szkol-
nych bêdzie wynika³ z sytuacji bud¿etowej pañstwa, jednak¿e oczekuje siê, i¿ pomimo
ograniczeñ bud¿etowych program dop³at do spo¿ycia mleka i przetworów mlecznych
w szko³ach bêdzie kontynuowany i obejmie mo¿liwie najwiêksz¹ liczbê uczniów.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracaj¹ siê do mnie osoby, które chocia¿ zda³y pañstwowy egzamin na

aplikacjê notarialn¹, to nie mog¹ rozpocz¹æ szkolenia, bowiem nie znalaz³y
patrona. Wszystko wskazuje na to, ¿e je¿eli nie znajd¹ patrona do koñca tego
roku, to na rozpoczêcie aplikacji bêd¹ zmuszone poczekaæ do stycznia 2011 r.

W odczuciu m³odych ludzi oraz ich rodzin sytuacja ta dowodzi, i¿ notariu-
sze blokuj¹ aplikantom dostêp do zawodu. Wydaje siê, ¿e uzale¿nienie rozpo-
czêcia szkolenia na aplikacji notarialnej od znalezienia patrona jest
sprzeczne z prawem. Wszak rady izb notarialnych maj¹ ustawowy obo-
wi¹zek organizowania i prowadzenia aplikacji.

Uprzejmie proszê pana ministra o zainteresowanie siê spraw¹ i podjêcie
zgodnie z uprawnieniami dzia³añ, w efekcie których nie bêd¹ mia³y miejsca
praktyki ograniczaj¹ce dostêp do aplikacji notarialnej osobom, które zda³y te-
goroczny egzamin.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 21 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jana Wyro-

wiñskiego w sprawie praktyk rad izb notarialnych ograniczaj¹cych dostêp do aplikacji
notarialnej osobom, które zda³y egzamin na aplikacjê notarialn¹ w 2009 r., uprzejmie
przedstawiam, co nastêpuje.

Nale¿y podzieliæ ocenê Pana Senatora, ¿e uzale¿nienie rozpoczêcia szkolenia na apli-
kacji notarialnej od znalezienia patrona jest sprzeczne z prawem. Zgodnie bowiem
z art. 73 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189,
poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286), rady izb notarialnych maj¹ obowi¹zek organi-
zowania i prowadzenia aplikacji. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej (Dz. U. Nr 258, poz. 2169
z póŸn. zm.) obliguje radê izby notarialnej do wyznaczenia patrona dla aplikanta.

W 2009 r. egzamin wstêpny na aplikacjê notarialn¹ zda³o 1071 osób, co w porów-
naniu do lat ubieg³ych stanowi znacz¹cy wzrost – w roku 2006 pozytywny wynik z eg-
zaminu na aplikacjê uzyska³o 26 osób, w 2007 – 362 osoby, a w 2008 – 302 osoby.

Aktualnie – na 3 latach aplikacji – aplikantów notarialnych jest ³¹cznie oko³o 1700,
natomiast liczba notariuszy w Polsce wynosi ok. 2070.

Wobec tak znacznego wzrostu liczby aplikantów, po egzaminie w 2009 r. pojawi³y
siê problemy z wyznaczeniem patronów dla pierwszorocznych aplikantów, jakkolwiek
obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy reguluj¹ mechanizm wyznaczania patrona dla
osób wpisanych na listê aplikantów notarialnych.
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Odnosz¹c siê do wskazanych w oœwiadczeniu sprzecznych z prawem dzia³añ rad
izb notarialnych, informujê, ¿e istotnie w czterech izbach notarialnych (RIN w Pozna-
niu, Katowicach, Szczecinie i Krakowie) podjêto uchwa³y, uzale¿niaj¹ce rozpoczêcie
aplikacji od znalezienia przez aplikanta patrona. Minister Sprawiedliwoœci niezw³ocz-
nie wezwa³ te izby do zmiany lub uchylenia sprzecznych z prawem przepisów. W przy-
padku uchwa³y podjêtej przez Radê Izby Notarialnej w Poznaniu, Minister
Sprawiedliwoœci w dniu 31 grudnia 2009 r. z³o¿y³ w trybie art. 47 § 1 ustawy – Prawo
o notariacie, skargê do S¹du Najwy¿szego o uchylenie uchwa³y. Skargi do SN zostan¹
z³o¿one równie¿ w przypadku uchwa³ pozosta³ych RIN, jeœli nie zostan¹ w wyznaczo-
nym czasie zmienione.

Minister Sprawiedliwoœci na bie¿¹co monitoruje dzia³ania wszystkich izb notarial-
nych w zakresie realizacji obowi¹zku wyznaczenia patronów. Rady izb notarialnych,
które nie podjê³y jeszcze stosownych uchwa³ w sprawie wyznaczenia patronów, zosta³y
wezwane do ich podjêcia, w trybie art. 48 ustawy – Prawo o notariacie.

W sprawie wyznaczenia patronów dla wszystkich aplikantów wpisanych na listê,
Minister Sprawiedliwoœci zwróci³ siê równie¿ do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej.

W celu wsparcia samorz¹du notarialnego w rozwi¹zaniu tego problemu, na nara-
dzie w dniu 7 grudnia 2009 r. Minister Sprawiedliwoœci uzgodni³ z prezesami s¹dów
apelacyjnych i okrêgowych, ¿e poczynaj¹c od stycznia 2010 r. wszyscy aplikanci wpi-
sani na listê bêd¹ mogli rozpocz¹æ odbywanie 6-miesiêcznej aplikacji w s¹dach, zgod-
nie z § 9 rozporz¹dzenia w sprawie organizacji aplikacji notarialnej. Z pocz¹tkiem
stycznia 2010 r. wszyscy aplikanci (zarówno ci posiadaj¹cy patrona, jak i niemaj¹cy
wyznaczonego patrona) z 4 izb (Warszawy – najwiêksza liczba aplikantów w Polsce,
tj. 296 na I roku, Lublina, £odzi i Bia³egostoku) rozpoczêli praktyki w s¹dzie.

Podjête przez Ministra Sprawiedliwoœci i samorz¹d dzia³ania spowodowa³y, ¿e
w porównaniu do sytuacji z listopada 2009 r., kiedy tylko 40% aplikantów mia³o patro-
na, w chwili obecnej zosta³o objêtych patronatem ponad 70% aplikantów. W najbli¿-
szym czasie odbêd¹ siê kolejne posiedzenia rad, w których powinny zostaæ podjête
uchwa³y o wyznaczeniu patrona.

Dodatkowo Minister Sprawiedliwoœci podj¹³ decyzjê o nowelizacji rozporz¹dzenia
w sprawie organizacji aplikacji notarialnej, której celem jest umo¿liwienie wszystkim
aplikantom, którzy nie rozpoczêli zajêæ seminaryjnych na pocz¹tku stycznia 2010 r.
(z powodu braku patrona), rozpoczêcie tych zajêæ w terminie póŸniejszym, jednak bez
koniecznoœci oczekiwania na rozpoczêcie kolejnego roku aplikacji. Projekt rozpo-
rz¹dzenia zosta³ ju¿ przes³any do zaopiniowania Krajowej Izbie Notarialnej oraz do
uzgodnieñ miêdzyresortowych.

Wielokierunkowoœæ podjêtych dzia³añ przynios³a zatem rezultaty w postaci zapew-
nienia patronatu dla wiêkszoœci aplikantów.

Nale¿y oczekiwaæ, ¿e w najbli¿szym czasie problem patronatu zostanie ostatecznie
rozwi¹zany i wszystkie osoby, które zda³y egzamin wstêpny na aplikacjê notarialn¹
oraz zosta³y wpisane na listê aplikantów, bêd¹ mog³y rozpocz¹æ aplikacjê.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapytaniami

i uwagami zwracam siê do Pani z uprzejm¹ proœb¹, aby zwrócono uwagê na
nastêpuj¹cy problem.

Po zg³oszeniu siê pacjenta do lekarza reumatologa, który nie zdiagnozuje
u niego od razu przyczyn choroby, lekarz musi skierowaæ pacjenta do szpita-
la na podstawowe badania w tym zakresie. Informuje przy tej okazji, ¿e pa-
cjent musi zostaæ w szpitalu minimum trzy doby, aby Narodowy Fundusz
Zdrowia zap³aci³ za te badania, które de facto trwaj¹ nieca³y dzieñ. Po tych
krótkich badaniach pacjent móg³by wed³ug lekarza spokojnie wróciæ do do-
mu, ale niestety nie mo¿e. Pobyt w szpitalu w tym przypadku wydaje siê byæ
zupe³nie nieuzasadniony, chocia¿by ze wzglêdów na koszty, które szpital
w zwi¹zku z pobytem pacjenta musi ponieœæ.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na pytanie, czy
nie warto by³oby zmieniæ sposób refundacji badañ tego typu, aby pacjent
móg³ wróciæ do domu i nie nara¿aæ szpitala na dodatkowe koszty, zwi¹zane
na przyk³ad z dostarczeniem indywidualnych leków, jakie pacjent musi za-
¿ywaæ, a których do szpitala wnieœæ nie mo¿e, czy te¿ z przygotowaniem po-
si³ków. Czy Ministerstwo Zdrowia dostrzega powy¿szy problem? A jeœli tak,
to w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

Stanowisko

Warszawa, 2010.02.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Ma³gorzaty Adamczak, Senatora RP, z³o¿onym na

47. posiedzeniu Senatu RP, z dniu 13 stycznia 2010 roku i przes³anym przy piœmie Pa-
ni Krystyny Bochenek, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 20 stycznia 2009 roku (znak:
BPS/DSK-043-2291/10), w sprawie finansowania badañ diagnostycznych realizowa-
nych w szpitalu, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu odpowiedzi na ww. oœwiad-
czenie do dnia 5 marca 2010 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
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.01

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Ma³gorzaty Adamczak, Senatora RP, z³o¿one na

47. posiedzeniu Senatu RP, z dnia 13 stycznia 2010 roku i przes³anym przy piœmie
Pani Krystyny Bochenek, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 20 stycznia 2010 roku (znak:
BPS/DSK-043-2291/10), w sprawie finansowania badañ diagnostycznych realizowa-
nych w szpitalu, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

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 z póŸn. zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarz¹dzeniach Pre-
zesa NFZ, dotycz¹cych szczegó³owych warunków zawierania i realizacji umów o udzie-
lanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach.

Zgodnie z art. 97 ww. ustawy, do zakresu dzia³ania Narodowego Funduszu Zdrowia nale¿y
m.in. okreœlanie jakoœci i dostêpnoœci oraz analiza kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w za-
kresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowot-
nej oraz przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i zawieranie umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z art. 146 ust. 1 ww. ustawy, Prezes Narodowego Fundu-
szu Zdrowia okreœla przedmiot postêpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od œwiadczeniodawców.

Odnosz¹c siê do zagadnienia finansowania badañ diagnostycznych, które s¹ realizo-
wane w szpitalu, uprzejmie informujê, i¿ zgodnie z art. 58 cytowanej na wstêpie ustawy,
œwiadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawar³ umowê
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza, lekarza den-
tysty lub felczera, je¿eli cel leczenia nie mo¿e byæ osi¹gniêty przez leczenie ambulatoryjne.

W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ wykonanie badañ dia-
gnostycznych w szpitalu jest mo¿liwe jedynie w przypadku, gdy takie badania nie mog¹
byæ zrealizowane w warunkach ambulatoryjnych.

Odnosz¹c siê do zagadnienia czasu pobytu pacjenta w szpitalu w zwi¹zku z prowa-
dzonym leczeniem lub wykonywanymi badaniami diagnostycznymi, uprzejmie infor-
mujê Pana Marsza³ka, i¿ decyzjê w tym zakresie ka¿dorazowo podejmuje lekarz
w czasie hospitalizacji, co bezpoœrednio wynika z art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 ro-
ku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 roku Nr 21, poz. 204 z póŸn.
zm.), zgodnie z którym, wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobê
posiadaj¹c¹ wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, œwiad-
czeñ zdrowotnych. Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, lekarz ma obowi¹zek wykonywaæ zawód
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostêpnymi metodami i œrodkami
zapobiegania oraz w oparciu o zasady etyki zawodowej i bezpieczeñstwa pacjenta.

Maj¹c na uwadze przytoczone przepisy prawne, uprzejmie informujê, i¿ lekarz sa-
modzielnie decyduje o metodzie leczenia pacjenta i odpowiada za wybór metody lecze-
nia, w tym ordynacji leków.

Równoczeœnie uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, i¿ Narodowy Fundusz Zdrowia
nie okreœla minimalnego czasu pobytu pacjenta w szpitalu, który musi min¹æ aby
œwiadczeniodawca móg³ przedstawiæ do rozliczenia koszty leczenia.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Mieczys³awa Augustyna

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mnie przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin, Powiatów

i Województw „Droga S11”, prosz¹c o wsparcie dzia³añ zmierzaj¹cych do jak
najszybszej realizacji drogi ekspresowej S11 przez wpisanie jej do sieci
TEN-T.

Wpisanie drogi S11 do sieci TEN-T da mo¿liwoœæ pozyskania œrodków na
dostosowanie jej do parametrów trasy ekspresowej, a zatem szybsze jej prze-
budowanie wed³ug standardów unijnych. Skutkiem takiej decyzji bêdzie nie
tylko usprawnienie po³¹czeñ miêdzyregionalnych, ale bardziej dynamiczny
rozwój gospodarczy na obszarze ³¹cznie osiemdziesiêciu jednostek samo-
rz¹dowych po³o¿onych wzd³u¿ tej drogi.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Po pierwsze, jak w najbli¿szym okresie wygl¹daj¹ plany inwestycyjne

w stosunku do drogi S11 w Wielkopolsce?
Po drugie, na jakim poziomie zaawansowania jest wpisanie drogi S11 do

transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T?
Po trzecie, kiedy nale¿y spodziewaæ siê nowej sieci TEN-T zatwierdzonej

przez Komisjê Europejsk¹?

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Mieczys³awa Augustyna na

47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 roku, w sprawie planów inwestycyj-
nych w stosunku do drogi S11 w Wielkopolsce oraz zaawansowania prac nad wpisa-
niem tej drogi do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), uprzejmie przekazujê
poni¿sze informacje.

1. Informacja Ministerstwa Infrastruktury dotycz¹ca planów inwestycyjnych
w stosunku do drogi S11.

Sieæ dróg ekspresowych wyznaczona zosta³a w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004,
Nr 128, poz. 1334 z póŸn. zm.), wœród których znajduje siê równie¿ droga S11.

Jednak¿e w zwi¹zku z faktem, i¿ potrzeby w zakresie budowy i modernizacji infra-
struktury transportowej wielokrotnie przewy¿szaj¹ wielkoœæ dostêpnych œrodków,
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 nie przewidziano budowy
drogi ekspresowej S11, jako spójnego ci¹gu w systemie dróg ekspresowych. Program
Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 przewiduje przebudowê, b¹dŸ budowê
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fragmentów drogi krajowej nr 11 do paramentów drogi ekspresowej na nastêpuj¹cych
odcinkach:

a) Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ci¹gu S11, odc. p³n. Z³otkowo – A2
(wêze³ G³uchowo) – 27,3 km, podzielona na nastêpuj¹ce etapy:

– Swadzim (z w. Swadzim) – G³uchowo (z w. G³uchowo) – 14,2 km w budowie, obecnie
przeprowadzane s¹ na tym odcinku badania archeologiczne,

– Z³otowo (z w. Z³otowo) – Rokietnica (z w. Rokietnica) – 7,8 km, na etapie procedury
przetargowej na roboty budowlane,

– Rokietnica (b. wêz³a) – Swadzim (b. wêz³a) – 5,3 km na etapie opracowania Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Œrodowiskowego II.

b) Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ci¹gu S11 – 19,9 km, podzielona
na nastêpuj¹ce etapy:

– 6,1 km oddana do ruchu,
– 13,8 km, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekuje na wydanie de-

cyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia,
(wniosek z³o¿ono 5.09.2008 r.).

c) Budowa obwodnicy Kêpna w ci¹gu S11 – 12,2 km, Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad oczekuje na wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia (wniosek z³o¿ono 10.08.2009 r.), na etapie opraco-
wania koncepcji programowej.

2. Informacja Ministerstwa Infrastruktury dotycz¹ca zaawansowania prac
nad wpisaniem drogi S11 do Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Komisja Europejska zachêca kraje cz³onkowskie do sk³adania swoich propozycji
modyfikacji powy¿szej sieci. W dniu 3 grudnia 2009 r. na posiedzeniu Kierownictwa
Ministerstwa Infrastruktury przyjêty zosta³ dokument: „Informacja nt wyników prac
Zespo³u do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych
dotycz¹cych rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)”. Materia³ ten sta-
nowi 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.

Szczegó³owe analizy przeprowadzone w ramach prac zespo³u ds. modyfikacji sieci
TEN-T w Polsce, wykaza³y zasadnoœæ zaproponowania Komisji Europejskiej w³¹czenia
do sieci TEN-T drogi ekspresowej S11 na odcinku Ko³obrzeg – Koszalin – Pi³a – Poznañ
– Ostrów Wielkopolski – Tarnowskie Góry – Pyrzowice.

Zakoñczenie procesu modyfikacji sieci TEN-T planowane jest przez Komisjê Euro-
pejsk¹ w 2010 roku. Ministerstwo Infrastruktury zamierza przed³o¿yæ do Komisji Eu-
ropejskiej komplet dokumentacji wraz z uzasadnieniem w³¹czenia okreœlonych
szlaków transportowych do sieci TEN-T w I kwartale 2010 roku. Jednoczeœnie pragnê
podkreœliæ, ¿e ostateczna decyzja o w³¹czeniu okreœlonego odcinka transportowego do
sieci TEN-T, le¿y w kompetencjach Komisji Europejskiej.

Uprzejmie informujê, ¿e pe³en tekst materia³u „Informacja nt wyników prac Zespo³u
do spraw przygotowania propozycji modyfikacji wspólnotowych wytycznych doty-
cz¹cych rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)” zatwierdzonego przez
Kierownictwo MI w dniu 3 grudnia 2009 roku, jest dostêpny na stronie internetowej
Ministerstwa Infrastruktury.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Maciej Jankowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Józefa Bergiera

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mia³em okazjê ju¿ dwukrotnie sk³adaæ oœwiadczenia dotycz¹ce prac nad

wprowadzeniem ma³ego ruchu przygranicznego miêdzy Polsk¹ i Bia³orusi¹
i terminu jego wprowadzenia. Kolejne odpowiedzi wskazywa³y na postêp
przygotowañ do zawarcia tego porozumienia, co mo¿e prowadziæ do wniosku
o szybkim wprowadzeniu tego ruchu.

Uprzejmie proszê o informacje o aktualnym stanie prac dotycz¹cych ma³e-
go ruchu przygranicznego miêdzy Polsk¹ i Bia³orusi¹. Jednoczeœnie proszê
o wymienienie gmin z powiatu bialskiego i parczewskiego, które zostan¹ nim
objête, oraz odpowiedŸ na pytanie, czy bêdzie to dotyczyæ miasta Bia³a Podlas-
ka.

Z powa¿aniem
Józef Bergier

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Józefa Bergiera (pismo nr BPS/DSK-043-

-2293/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.) z³o¿one na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycz-
nia 2010 r., w sprawie uzyskania informacji o aktualnym stanie prac nad zawarciem
Umowy o zasadach ma³ego ruchu granicznego z Bia³orusi¹, pragnê przekazaæ nastê-
puj¹ce informacje na ten temat.

Polska bêdzie kontynuowaæ wysi³ki na rzecz wprowadzenia u³atwieñ w ruchu oso-
bowym z Bia³orusi¹, maj¹c na wzglêdzie kilkaset lat wspólnej historii, wspólne s¹siedz-
two oraz liczn¹ rzeszê naszych rodaków zamieszka³ych od pokoleñ na Bia³orusi.

W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych dzia³ania w zakresie Europejskiej Po-
lityki S¹siedztwa na Wschodzie sprzyjaæ bêd¹ znoszeniu wystêpuj¹cych barier w wy-
mianie spo³ecznej i kulturalnej oraz kontaktach handlowych, a tak¿e przyczyni¹ siê do
rozwoju wspó³pracy regionalnej w stosunkach z naszymi wschodnimi s¹siadami.

Szczegó³owe uzgodnienia ostatecznej wersji tekstu Umowy o zasadach ma³ego ru-
chu granicznego ze stron¹ bia³orusk¹ trwa³y do koñca grudnia 2009 roku. Podpisanie
umowy planowane jest w po³owie lutego br. Po jej podpisaniu zostan¹ wszczête po obu
stronach procedury ratyfikacyjne, które w Polsce wymagaj¹ zgody Parlamentu wyra¿o-
nej w ustawie. Umowa wejdzie w ¿ycie trzydziestego dnia po notyfikacji zakoñczenia
przez ka¿d¹ ze stron procedur ratyfikacyjnych.

Po wejœciu w ¿ycie umowy, ma³y ruch graniczny z Bia³orusi¹ obejmowaæ bêdzie
1941 miejscowoœci województwa lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego zamieszka-
³ych przez 590 tys. mieszkañców, a po stronie bia³oruskiej 1313 miejscowoœci z oko³o
1 mln 100 tys. mieszkañców, w tym Brzeœæ i Grodno.
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Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e Umow¹ o zasadach ma³ego ruchu granicznego
zostan¹ objête m.in. nastêpuj¹ce gminy:

– z powiatu bialskiego: gmina Bia³a Podlaska, miasto Bia³a Podlaska, Janów Pod-
laski, Konstantynów, Leœna Podlaska, £omazy, gmina miejska Miêdzyrzec Podlaski,
gmina Miêdzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, S³awatycze, Sosnówka, gmina
miejska Terespol, gmina Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie;

– z powiatu parczewskiego: Dêbowa K³oda, Jab³oñ, Podedworze, Sosnowica.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê dotycz¹c¹

zamierzeñ resortu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w za-
kresie realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Jako parlamentarzyœci jeste-
œmy nieustaj¹co indagowani, pytani przez samorz¹dy poszczególnych gmin
o losy inwestycji. Kierowane s¹ do nas ró¿ne wyst¹pienia i apele (w za³¹cze-
niu), czêsto zawieraj¹ce odmienne oczekiwania.

Bardzo proszê Pana Ministra o przedstawienie jednoznacznego stano-
wiska dotycz¹cego przysz³oœci inwestycji pod nazw¹ Beskidzka Droga Inte-
gracyjna.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Bisztygê na

47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. (sygn. BPS/DSK-043-2294/10)
w sprawie planowanych dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji inwestycji pn. „Beskidzka
Droga Integracyjna”, przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Przedsiêwziêcie pn. „Beskidzka Droga Inwestycyjna” nie zosta³o ujête w Programie
Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 przyjêtym uchwa³¹ Rady Ministrów
w dniu 25 wrzeœnia 2007 r. Jednak¿e dostrzegaj¹c problemy regionu Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjê³a dzia³ania w celu przygotowania ww. inwe-
stycji.

„Beskidzka Droga Inwestycyjna” w Ma³opolsce i na Œl¹sku jest efektem wspólnych
starañ 12 gmin i 5 miast le¿¹cych wzd³u¿ istniej¹cego przebiegu drogi krajowej nr 52
oraz jej administratora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ Kra-
ków. Bardzo wysokie i równomierne natê¿enie ruchu siêgaj¹ce granicy przepustowoœci
spowodowa³o koniecznoœæ podniesienia jej parametrów technicznych. Ma³e odleg³oœci
miêdzy miastami po³o¿onymi w ci¹gu drogi oraz centra przez które przebiega obecnie
DK 52 czyni¹ bezzasadnym na znacznym odcinku modernizacjê drogi i powoduj¹ ko-
niecznoœæ poprowadzenia jej po nowym œladzie na prawie ca³ym odcinku Bielsko – Bia-
³a – G³ogoczów.

Wykonawca dokumentacji projektowej opracowa³ warianty przebiegu drogi krajo-
wej nr 52 spe³niaj¹ce wymagania inwestora jak równie¿ wymogi wynikaj¹ce z przepi-
sów dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Znalezienie odpowiednich korytarzy by³o
skomplikowane z uwagi na rzeŸbê terenu, bogactwo przyrodnicze i kulturowe tych ob-
szarów oraz negatywn¹ reakcjê spo³ecznoœci lokalnej na przedstawione propozycje.

Z uwagi na specyfikê warunków terenowych przyjêto, ¿e tam gdzie jest to mo¿liwe
wykorzystana zostanie rezerwa terenów pod drogê klasy g³ównej ruchu przyœpieszone-
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go, poczyniona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Podjêcie tej
decyzji podyktowane by³o prób¹ znalezienia wariantu, który by³by akceptowalny przez
w³adze samorz¹dowe i organy uzgadniaj¹ce oraz ludnoœæ miejscow¹, a tak¿e dla które-
go zminimalizowana by³aby iloœæ kolizji z zabudow¹.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³
w Krakowie wykazuje du¿e zaanga¿owanie w celu wypracowania wariantu przebiegu
drogi mimo licznych protestów. Opracowano kilkanaœcie wariantów przebiegu trasy
przez gminê Wadowice, z których ¿aden nie uzyska³ akceptacji tamtejszych w³adz sa-
morz¹dowych. W celu zbli¿enia stanowisk Oddzia³ GDDKiA w Krakowie zaprezentowa³
materia³ na spotkaniach z mieszkañcami i w³adzami gminy, lecz spo³eczeñstwo lokal-
ne nadal jest podzielone. Jedynym wariantem popieranym przez gminê Wadowice jest
wariant przebiegaj¹cy w wiêkszoœci przez tereny gminy Tomice, której samorz¹d wyra-
zi³ sprzeciw wobec takiej lokalizacji oraz koliduj¹cy z obszarem Natura 2000 Dolina
Dolnej Skawy.

Wojewoda Ma³opolski, który podj¹³ siê roli mediatora w tym konflikcie, zapropono-
wa³ w³¹czenie do analizowanych wariantów podwariantu przebiegaj¹cego po œladzie ist-
niej¹cej obwodnicy Wadowic wzd³u¿ torów kolejowych. Powy¿szy wariant by³ ju¿
analizowany i ze wzglêdów technicznych oraz funkcjonalnych dalsze prace nad nim zo-
sta³y zaniechane. Jednak¿e, resort infrastruktury jest w stanie w³¹czyæ go, pomimo za-
strze¿eñ, do dalszej analizy ze wzglêdu na fakt, i¿ jest to jedyny wariant akceptowalny
przez gminê Wadowice.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest zobowi¹zana realizowaæ za-
mierzenia inwestycyjne w oparciu o konkretne przepisy techniczne oraz rygorystyczne
wytyczne z zakresu ochrony œrodowiska. Ogranicza to w istotny sposób mo¿liwoœci
spe³nienia wszystkich postulatów wyp³ywaj¹cych ze strony w³adz lokalnych i miesz-
kañców, natomiast GDDKiA gotowa jest do w³¹czenia do opracowañ projektowych
wszystkich realnych pod wzglêdem technicznym, prawnym i œrodowiskowym propozy-
cji zg³aszanych przez lokalne samorz¹dowe.

Budowa „Beskidzkiej Drogi Integracyjnej” jest przedsiêwziêciem, z którym zwi¹za-
ne s¹ du¿e oczekiwania dotycz¹ce usprawnienia komunikacji, jednoczeœnie jednak na-
stêpuje spiêtrzenie wzajemnie wykluczaj¹cych siê oczekiwañ, co powoduje konflikty
i kolizje, a co za tym idzie wolniejszy od zak³adanego postêp prac.

W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y podkreœliæ, ¿e resort infrastruktury podejmuje
wszelkie mo¿liwe dzia³ania zmierzaj¹ce do szybkiego rozwi¹zania konfliktów oraz bu-
dowy przedmiotowej trasy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê na temat

zaawansowania prac zwi¹zanych z nowelizacj¹ ustawy o towarzystwach
budownictwa spo³ecznego.

Zarówno w œrodowiskach mieszkañców, jak i administratorów TBS doœæ po-
wszechne jest oczekiwanie na zmiany zmierzaj¹ce do przeniesienia prawa w³a-
snoœci, zwi¹zane z wczeœniejsz¹ sp³at¹ kredytu. Stawiane jest tak¿e pytanie
o przysz³oœæ TBS i mo¿liwoœæ kredytowania przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego.

Bêdê bardzo wdziêczny za informacje i podanie ewentualnych terminów
wejœcia w ¿ycie proponowanych zmian.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Stanis³awa Bisztygê podczas

47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r., przekazanym pismem z dnia
20 stycznia 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2249/10), uprzejmie przekazujê nastêpu-
j¹ce informacje.

Na wstêpie chcia³bym poinformowaæ Pana Senatora, ¿e w grudniu ubieg³ego roku
kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury przyjê³o do akceptacji materia³ pt. „Kierunki
reformy systemu budownictwa spo³ecznego w Polsce – proponowane rozwi¹zania”. Do-
kument ten bêdzie podstaw¹ prac nad za³o¿eniami do ustawy reguluj¹cej zasady funk-
cjonowania i wspierania przez w³adze publiczne budownictwa spo³ecznego. Opraco-
wany materia³ jest udostêpniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa In-
frastruktury w zak³adce „Dokonania i zamierzenia” – „Programy i strategie” – „budow-
nictwo”.

Obecnie dokument znajduje siê w trakcie konsultacji z zainteresowanymi œrodo-
wiskami bran¿owymi i naukowymi. Kulminacj¹ etapu opiniowania by³a konferencja
zorganizowana przez resort infrastruktury w dniu 11 stycznia br. Podmioty zaanga¿o-
wane w system budownictwa spo³ecznego w Polsce mia³y szansê przedstawiæ swoje
stanowiska dotycz¹ce proponowanych przez Ministerstwo rozwi¹zañ. Jak wykaza³o
spotkanie opinie œrodowiska co do spodziewanych kierunków reformy systemu budowni-
ctwa spo³ecznego s¹ bardzo zró¿nicowane, a w pewnych punktach zdecydowanie roz-
bie¿ne.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, istnieje potrzeba dodatkowego przeanalizowania kilku
szczegó³owych rozwi¹zañ. Podstawowe propozycje Ministerstwa powinny jednak pozo-
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staæ bez zmiany. Ich celem bêdzie d¹¿enie do zwiêkszenia efektów budownictwa spo³ecz-
nego i osi¹gniecie adekwatnego – w stosunku do potrzeb – poziomu zasobu mieszkañ
spo³ecznych.

Aby osi¹gn¹æ tak nakreœlony cel przede wszystkim nale¿y znaleŸæ now¹ formu³ê
funkcjonowania sektora budownictwa spo³ecznego, która przewidywa³aby dominuj¹c¹
rolê samorz¹dów gminnych, jako organów ustawowo zobowi¹zanych do tworzenia wa-
runków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych spo³ecznoœci lokalnych. Gminy po-
winny mieæ mo¿liwoœæ bezpoœredniego tworzenia zasobów mieszkañ spo³ecznych,
zarówno w drodze bezpoœrednich inwestycji, jak i na zasadzie przekszta³cenia istnie-
j¹cego zasobu. Samorz¹dy powinny tak¿e œciœlej wspó³pracowaæ z towarzystwami bu-
downictwa spo³ecznego, które zachowaj¹ swoj¹ istotn¹ rolê podmiotów aktywnie
inwestuj¹cych w sektorze mieszkañ na wynajem o regulowanym czynszu.

Nowe regulacje powinny odnosiæ siê równie¿ do zasad alokowania mieszkañ i regu-
lowania stosunku najmu, tak aby mieszkania spo³eczne by³y odpowiednio adresowane
do gospodarstw domowych o dochodach uniemo¿liwiaj¹cych zakup lub wynajem mie-
szkania na rynku komercyjnym.

Wa¿n¹ czêœci¹ projektowanych regulacji bêdzie tak¿e zapewnienie instrumentów
finansowego wsparcia podejmowanych inwestycji. Wstêpna propozycja Ministerstwa
zak³ada kontynuacjê udzielania preferencyjnych kredytów za poœrednictwem Banku
Gospodarstwa Krajowego. Uzupe³nieniem tego instrumenty bêd¹ bezpoœrednie dop³a-
ty do kosztów przedsiêwziêcia, a tak¿e zwolnienie towarzystw budownictwa spo³eczne-
go z podatku dochodowego od osób prawnych.

Propozycje programowe Ministerstwa Infrastruktury odnosz¹ siê tak¿e do istnie-
j¹cego zasobu spo³ecznego, wybudowanego g³ownie przez towarzystwa budownictwa
spo³ecznego z kredytowym wsparciem udzielanym ze œrodków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, a po jego likwidacji tak¿e ze œrodków w³asnych Banku Gospodarstwa
Krajowego. Podstawowym zamierzeniem jest umo¿liwienie inwestorom wyodrêbniania
mieszkañ na w³asnoœæ i ich sprzeda¿y najemcom bêd¹cym jednoczeœnie partycypanta-
mi. Zaproponowane przez Ministerstwo rozwi¹zania powinny zapewniæ równowagê
miêdzy prawami w³aœcicieli zasobów, ¿¹daniami najemców i interesami Banku Gospo-
darstwa Krajowego jako kredytodawcy. Jednoczeœnie, z perspektywy resortu nale¿y
podkreœliæ, ¿e celem proponowanych zmian nie mo¿e byæ wyzbycie siê potrzebnego,
z punktu widzenia celów polityki mieszkaniowej, zasobu mieszkañ na wynajem, lecz
racjonalizacja procedur zarz¹dzania zasobem z uwzglêdnieniem równie¿ wa¿nych inte-
resów spo³ecznych.

Planowana przez Ministerstwo Infrastruktury reforma dotyczy wiêc przede wszys-
tkim sektora budownictwa spo³ecznego na wynajem. Jednoczeœnie jednak za³o¿ono,
¿e uzupe³nieniem planowanych rozwi¹zañ bêdzie opracowanie instrumentów wspar-
cia gospodarstw domowych w segmencie mieszkañ w³asnoœciowych. W tym zakresie
planuje siê wdro¿enie przepisów ustawy okreœlaj¹cej nowy system realizacji przed-
siê- wziêæ budownictwa mieszkaniowego w formule mieszkañ na wynajem, zak³ada-
j¹cy partycypacjê przysz³ego najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego
z docelowym przeniesieniem w³asnoœci na najemcê. W nowym systemie mog³yby
uczestniczyæ niemal wszystkie podmioty obecne aktualnie na rynku mieszkaniowym
(deweloperzy, spó³dzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa spo³ecznego).
Wstêpne kierunki za³o¿eñ nowego systemu przewiduj¹, ¿e pañstwo mog³oby wspie-
raæ ten rodzaj inwestycji, jednak tylko przy za³o¿eniu, ¿e tworzone mieszkania by³yby
kierowane wy³¹cznie do gospodarstw domowych, których dochody nie przekroczy³y-
by okreœlonych limitów ustawowych. Wsparcie mog³oby przybraæ formê np. porêcze-
nia przez w³adze publiczne czêœci kredytów zaci¹ganych w zwi¹zku z realizacj¹
przedsiêwziêcia. Jednak na obecnym etapie prac mówienie o szczegó³owej konstruk-
cji instrumentów wsparcia jest zdecydowanie przedwczesne.

Planowana przez resort infrastruktury reforma ma wiêc kompleksowy charakter,
odnosz¹cy siê zarówno do istniej¹cego zasobu mieszkañ spo³ecznych, kierunków roz-
woju tego zasobu w przysz³oœci, a tak¿e mo¿liwoœci wsparcia docelowego uzyskania
przez zainteresowanych w³asnoœci mieszkaniowej. Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ prezento-
wanych zagadnieñ, trudno na chwilê obecn¹ przewidzieæ precyzyjny kalendarz prac
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nad projektowanymi przepisami. W imieniu resortu infrastruktury mogê jednak za-
deklarowaæ, ¿e opracowany formalny projekt za³o¿eñ do ustawy reformuj¹cej system
budownictwa spo³ecznego powinien trafiæ do dalszych prac legislacyjnych w I pó³ro-
czu br.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa Jana Burego

Szanowny Panie Ministrze!
Od pewnego czasu docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce sygna³y dotycz¹ce pro-

cesu prywatyzacji spó³ki Chemobudowa – Kraków SA. Chodzi nie tylko
o uniewa¿nienie kolejnego ju¿ procesu prywatyzacji, ale tak¿e o plan podzia-
³u spó³ki na mniejsze czêœci w celu ich sprzeda¿y. Pracownikom Chemobudo-
wy wci¹¿ nieznany jest sposób, w jaki Ministerstwo Skarbu Pañstwa
zamierza zabezpieczyæ ich prawa do pracy i nieodp³atnego nabycia nale¿-
nych im akcji.

Przez prawie dwiadzieœcia lat by³em dyrektorem do spraw ekonomicz-
nych i finansowych, cz³onkiem zarz¹du, a tak¿e prokurentem Chemobudo-
wy. Niewiele osób z podobn¹ do mojej wiedz¹ o historii i aktualnej sytuacji
firmy mo¿e z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e spó³ka znajduje siê w do-
brej kondycji ekonomicznej, generuje zyski i utrzymuje p³ynnoœæ finansow¹.

Wobec tych faktów nie mo¿e dziwiæ zaniepokojenie pracowników Chemo-
budowy planami Ministerstwa Skarbu Pañstwa. Uwa¿am, ¿e tak wa¿ny te-
mat winien byæ przedmiotem powa¿nych analiz i g³êbokiego zastanowienia.
Z pewnoœci¹ przys³u¿y³oby siê temu ewentualne spotkanie Pana Ministra
z przedstawicielami za³ogi Chemobudowy – Kraków SA, o które proszê w jej
i swoim imieniu.

Jestem przekonany, ¿e takie spotkanie, tak¿e z udzia³em zarz¹du spó³ki,
pozwoli na wypracowanie konsensusu i prywatyzacjê Chemobudowy w wa-
runkach tak zwanego spokoju spo³ecznego, na którym, jak s¹dzê, zale¿y
wszystkim zainteresowanym stronom.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 5 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi z dnia 13 stycz-
nia 2010 r. (wyst¹pienie Wicemarsza³ka Senatu RP z dnia 13 stycznia 2010 r., znak:
BPS/DSK-043-2295/10) w sprawie prywatyzacji Przedsiêbiorstwa Budownictwa Przemys-
³owego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SA proszê o przyjêcie nastêpuj¹cego wyjaœnienia.

Dnia 14 stycznia 2010 r. Ministerstwo Skarbu Pañstwa, w odpowiedzi na pismo or-
ganizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w Spó³ce, przedstawi³o i uzasadni³o planowany
tryb prywatyzacji PBP CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SA.

Jednoczeœnie informujê, ¿e przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Pañstwa pozosta-
j¹ otwarci w kwestii ewentualnego spotkania z przedstawicielami za³ogi Spó³ki, o któ-
rym mowa w oœwiadczeniu Pana Senatora Stanis³awa Bisztygi.

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielu rolników z niecierpliwoœci¹ oczekuje decyzji zwi¹zanej z urucho-

mieniem naboru wniosków o renty strukturalne. Min¹³ rok 2009, a nadal nie
ma konkretów. Informacje przekazywane przez pracowników ARiMR oraz
publikacje w prasie rolniczej wskazuj¹, i¿ mo¿emy siê spodziewaæ urucho-
mienia programu i naboru wniosków w najbli¿szym czasie, lecz rolnicy trac¹
cierpliwoœæ, czemu zreszt¹ trudno siê dziwiæ.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem: kiedy ministerstwo
zamierza uruchomiæ program, kiedy zostan¹ okreœlone kompletne zasady je-
go realizowania oraz kiedy ARiMR rozpocznie nabór wniosków?

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2296/10,

przy którym zosta³o przes³ane oœwiadczenie senatora Pana Przemys³awa B³aszczyka
w sprawie dzia³ania „Renty strukturalne”, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

W zwi¹zku z wieloletnimi zobowi¹zaniami, limit œrodków finansowych przyznany
na dzia³anie „Renty strukturalne” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2004–2006 wystarczy³ na wyp³aty rent do po³owy listopada 2007 r., a zobowi¹zania te
s¹ pokrywane z bud¿etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(PROW 2007–2013).

Ze wzglêdu na obci¹¿enie bud¿etu dzia³ania zobowi¹zaniami z lat 2004–2006 ko-
nieczne by³o przesuniêcie dodatkowej kwoty na realizacjê dzia³ania w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Polska przed³o¿y³a do Komisji
Europejskiej w grudniu 2008 r. propozycjê dokonania przesuniêæ pomiêdzy dzia³ania-
mi na potrzeby dzia³ania „Renty strukturalne” w wysokoœci 362 mln euro, zaakcepto-
wanych wczeœniej przez Komitet Monitoruj¹cy PROW 2007–2013 oraz Radê Ministrów.

W dniu 24 listopada 2009 r. Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich (RDC)
w Brukseli pozytywnie zaopiniowa³ polsk¹ propozycjê modyfikacji PROW 2007–2013
w zakresie bud¿etu Programu, dotycz¹c¹ zwiêkszenia finansowania dzia³ania „Renty
strukturalne” (362 mln euro). Pozytywna opinia Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiej-
skich by³a podstaw¹ dla Komisji Europejskiej do wydania w dniu 18 stycznia br. decy-
zji K(2010)139 w sprawie zatwierdzenia zmian do programu rozwoju obszarów wiej-
skich dla Polski na lata 2007–2013 oraz zmieniaj¹c¹ decyzjê Komisji C (2007) 4126
z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. zatwierdzaj¹c¹ program rozwoju obszarów wiejskich. Decyzja
ta zawiera akceptacjê zmian bud¿etu PROW 2007–2013 polegaj¹c¹ m.in. na zwiêksze-
niu œrodków przeznaczonych na dzia³anie „Renty strukturalne” (362 mln euro). Decy-
zja ta stanowi podstawê do zakoñczenia, tocz¹cych siê obecnie prac legislacyjnych nad

47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. 179



projektem rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013, który uwzglêdnia nowe kryteria dostêpu do niniejszego dzia-
³ania oraz projektem rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie w sprawie podzia³u œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013.

W ramach prowadzonych uzgodnieñ z Komisj¹ Europejsk¹ (od grudnia 2008 r.) Ko-
misja uzale¿ni³a zgodê na dokonanie postulowanej korekty bud¿etu od wprowadzenia
zmian warunków przyznawania pomocy, które spowoduj¹ wzmocnienie przemian
struktury agrarnej dziêki dzia³aniu „Renty strukturalne”. St¹d te¿ w ramach obecnie
przygotowanych zmian PROW 2007–2013 nale¿a³o uwzglêdniæ propozycje Komisji,
które zosta³y przyjête przez KE notyfikacj¹ z dnia 9 grudnia 2009 r. Znalaz³y one rów-
nie¿ odzwierciedlenie w projekcie rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawa-
nia pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, nad którym prace legislacyjne rozpo-
czêto w lipcu 2009 r.

Mimo zaostrzenia warunków dostêpu w tym dzia³aniu, z uwagi na nieog³oszenie
w 2009 r. naboru wniosków, nale¿y spodziewaæ siê, ¿e w ramach planowanego naboru
wp³ynie znacznie wiêksza liczba wniosków o przyznanie renty strukturalnej, a ograni-
czona wysokoœæ œrodków finansowych na to dzia³anie nie pozwoli na sfinansowanie
wszystkich z³o¿onych wniosków. Dlatego te¿, nale¿a³o przyj¹æ kryteria wyboru wnios-
ków o przyznanie renty strukturalnej, dziêki którym wzmocniony zostanie wp³yw tej
formy pomocy na procesy zmian struktury agrarnej w Polsce.

Tak wiêc, og³oszenie terminu naboru w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” jest
uzale¿nione od terminu wejœcia w ¿ycie ww. rozporz¹dzeñ, stosownych zmian wymaga-
j¹ równie¿ procedury p³atnoœci z tytu³u rent strukturalnych oraz system informatycz-
ny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z § 21 rozporz¹dzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Renty struk-
turalne” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U.
Nr 109, poz. 750 z póŸn. zm.) Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
podaje do publicznej wiadomoœci, na stronie internetowej administrowanej przez
Agencjê oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasiêgu krajowym i w jednym dzienni-
ku o zasiêgu regionalnym, informacjê o mo¿liwoœci sk³adania wniosków o przyznanie
pomocy w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013. Dzieñ rozpoczêcia terminu sk³adania wniosków
o przyznanie renty strukturalnej nie mo¿e byæ wyznaczony wczeœniej ni¿ po up³ywie
30 dni od dnia podania do publicznej wiadomoœci powy¿szej informacji.

Po wejœciu w ¿ycie ww. projektu rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przy-
znawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Renty strukturalne” objêtego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 powierzchnia przekazanych
u¿ytków rolnych bêdzie musia³a wynosiæ co najmniej 6 ha albo 3 ha, w przypadku go-
spodarstw rolnych po³o¿onych w województwie: ma³opolskim lub podkarpackim lub
œl¹skim lub œwiêtokrzyskim. W niniejszej kwestii nale¿y podkreœliæ, i¿ wielkoœci te s¹
kompromisem, gdy¿ KE w toku negocjacji zaproponowa³a ich podwy¿szenie do odpo-
wiednio 9 i 3 ha. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z uwagi na wystêpuj¹ce w skali kraju najni¿sze
œrednie powierzchnie gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w tych w³a-
œnie czterech województwach, utrzymany zosta³ wyj¹tek dotycz¹cy minimalnej wiel-
koœci przekazywanych gospodarstw rolnych, który ustanowiony zosta³ na poziomie
3 ha, a wiêc ni¿szym ni¿ obowi¹zuj¹cy co do zasady poziom 6 ha. Dopuszczenie prze-
kazywania ni¿szej minimalnej wielkoœci u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad go-
spodarstwa rolnego ni¿ wielkoœæ obowi¹zuj¹ca co do zasady dla pozosta³ych
województw, stanowi wyraz uwzglêdnienia specyfiki gospodarstw po³o¿onych na te-
renach górskich.
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Powierzchnia gospodarstwa, które powstanie po przejêciu gruntów (docelowego)
nie bêdzie mog³a byæ mniejsza ni¿ œrednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju,
a jeœli gospodarstwo o powierzchni wiêkszej ni¿ 10 ha przekazywane jest na powiêksze-
nie innego gospodarstwa rolnego, wielkoœæ gospodarstwa docelowego bêdzie musia³a
byæ wiêksza od gospodarstwa przekazywanego o co najmniej 10%.

Ponadto zmieni siê definicja nastêpcy, którym bêdzie mog³a byæ tylko taka osoba,
która rozpoczyna dzia³alnoœæ rolnicz¹ po raz pierwszy z dniem przejêcia gospodarstwa
rolnego od producenta rolnego ubiegaj¹cego siê o rentê strukturaln¹, i do dnia wyda-
nia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej temu producentowi rolnemu, zosta³a tej
osobie wyp³acona pomoc na podstawie przepisów w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „U³atwianie startu m³o-
dym rolnikom” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Jednoczeœnie, w przypadku nastêpcy, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji za-
wodowych w zakresie wykszta³cenia, warunek dotycz¹cy posiadania tych kwalifikacji
mo¿e byæ spe³niony w terminie okreœlonym w przepisach w sprawie szczegó³owych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „U³atwianie star-
tu m³odym rolnikom” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami warunek ten musia³ byæ spe³nio-
ny w chwili z³o¿enia wniosku o przyznanie renty strukturalnej. Jednak¿e, warunek po-
wierzchni gospodarstwa, które powstanie po przejêciu gruntów (tj. nie mniejszej ni¿
œrednia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju), dotyczy zarówno przekazania go-
spodarstwa rolnego na powiêkszenie innego gospodarstwa rolnego, jak i przekazania
na nastêpcê. Tak wiêc, rolnik, który chce przekazaæ swoje gospodarstwo nastêpcy bê-
dzie musia³ przekazaæ gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej ni¿ œrednia po-
wierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju.

Zmianie ulegnie równie¿ wysokoœæ renty strukturalnej, która obecnie uzale¿niona
jest od aktualnego poziomu œwiadczeñ emerytalnych, co oznacza dokonywanie ich
okresowej waloryzacji. Obecnie proponuje siê okreœlenie wysokoœci nowo przyznanych
rent strukturalnych w wysokoœci sta³ej, niepodlegaj¹cej waloryzacji. Proponowana
podstawowa wysokoœæ renty strukturalnej zosta³a okreœlona na podstawie kwoty naj-
ni¿szej emerytury w 2009 r., tj. kwoty 675,10 z³ i stanowi oko³o 150% tej kwoty,
tj. 1013 z³. Podstawowa wysokoœæ renty strukturalnej mo¿e ulec zwiêkszeniu o doda-
tek na ma³¿onka – 676 z³ oraz o dodatek za przekazanie gospodarstwa rolnego o po-
wierzchni powy¿ej 10 ha osobie poni¿ej 40 roku ¿ycia – 102 z³.

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e ka¿de dzia³anie w ramach PROW skierowane jest do
okreœlonej w PROW liczby beneficjentów, ograniczonej wielkoœci¹ przyznanych na to
dzia³anie œrodków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z bud¿etu pañstwa. Dlatego te¿, nale¿y liczyæ siê tak-
¿e z tak¹ sytuacj¹, ¿e gdy œrodki te zostan¹ wyczerpane, to w kolejnych latach PROW
2007–2013 mo¿e nie byæ ju¿ naborów wniosków o przyznanie renty strukturalnej.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interwencj¹ pana Edwarda Tomczaka, przewodnicz¹cego

Rady Gminy Daszyna, zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie pewnej sprawy.
Dnia 9 lipca 2009 roku wojewoda ³ódzki poinformowa³ Radê Gminy

w Daszynie, ¿e skierowa³ pismo do premiera RP z wnioskiem o rozwi¹zanie
rady gminy. Pismo wojewody za³¹czam. Okaza³o siê jednak, ¿e wniosek wo-
jewody skierowany zosta³ nie do premiera, lecz do MSWiA. Wp³yn¹³ on do
MSWiA w pierwszych dniach lipca 2009 roku. Do dnia dzisiejszego rada gmi-
ny nie otrzyma³a ¿adnej informacji o ewentualnych podjêtych przez MSWiA
krokach dotycz¹cych rozwi¹zania rady.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie tej wa¿nej dla Ra-
dy Gminy w Daszynie sprawy.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2297/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Prze-
mys³awa B³aszczyka podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 roku
w sprawie wniosku o rozwi¹zanie Rady Gminy w Daszynie, uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), Wojewoda
£ódzki zwróci³ siê do Prezesa Rady Ministrów – za poœrednictwem ministra w³aœciwego do
spraw administracji publicznej – o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania Rady
Gminy w Daszynie. Po przeanalizowaniu sytuacji przedstawionej przez organ nadzoru,
zwrócono siê do Wojewody £ódzkiego o uzupe³nienie nades³anej dokumentacji oraz
przekazanie dodatkowych informacji, szczególnie w kontekœcie wykonania uchwa³y
Rady Gminy w Daszynie z dnia 8 maja 2009 roku Nr XXXVI/156/2009 zmieniaj¹cej
statut Gminy w zakresie trybu wyboru i zasad dzia³ania Komisji Rewizyjnej. Ostatecz-
nie, zalecono Wojewodzie bie¿¹ce monitorowanie sytuacji w Gminie Daszyna, o czym
Ministerstwo SWiA poinformowa³o Przewodnicz¹cego Rady Gminy Daszyna – Pana Edwar-
da Tomczaka pismem z dnia 18 stycznia 2010 roku (znak: DAP/7150-108(3,4)/10/OCz).

Maj¹c powy¿sze na uwadze nale¿y wyjaœniæ, i¿ stosownie do art. 86 ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ gminn¹ s¹ Prezes Rady Mini-
strów, w³aœciwy wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba
obrachunkowa. Nadzór ten, zgodnie z art. 85 ww. ustawy, sprawowany jest na podsta-
wie kryterium zgodnoœci z prawem. Organy nadzoru mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoœæ
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gminn¹ tylko w przypadkach okreœlonych ustawami. Powy¿sze ma na celu zapewnie-
nie maksymalnej ochrony samodzielnoœci organów jednostek samorz¹du terytorialnego.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym, w razie powtarzaj¹cego siê
naruszenia przez radê gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm na wniosek Prezesa Rady
Ministrów, mo¿e w drodze uchwa³y rozwi¹zaæ radê gminy. Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra w³aœciwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas
osobê, która do czasu wyboru nowej rady gminy pe³ni jej funkcjê. Wskazane uprawnie-
nie Sejmu do rozwi¹zania, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, organu stanowi¹cego
samorz¹du terytorialnego w przypadku, gdy narusza on Konstytucjê lub ustawy jest
jedynym wymienionym w Konstytucji œrodkiem nadzoru nad dzia³alnoœci¹ gminn¹.
Jego rygorystyczny charakter wynika zaœ z faktu, i¿ zgodnie z art. 171 ust. 3 Konstytu-
cji, ma on zastosowanie w przypadku ra¿¹cych naruszeñ ww. aktów prawnych.

Maj¹c powy¿sze na uwadze wskazaæ nale¿y, ¿e œrodek nadzoru nad dzia³alnoœci¹
gminn¹ polegaj¹cy na rozwi¹zaniu rady gminy przez Sejm, powinien byæ stosowany
tylko i wy³¹cznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po spe³nieniu przes³anek
okreœlonych w ustawie i po podjêciu wszelkich innych dzia³añ mog¹cych doprowadziæ
do poprawy zaistnia³ego stanu.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Minister!
Niedawno w szko³ach jêzykowych protesty wywo³a³ przygotowany przez

Ministerstwo Finansów projekt ustawy o podatku od towarów i us³ug przewi-
duj¹cy wprowadzenie podatku VAT dla us³ug szkoleniowych.

Z satysfakcj¹ przyj¹³em wiadomoœæ, ¿e ostatecznie resort wycofa³ siê
z tych planów. Zgadzam siê z opini¹, ¿e ob³o¿enie us³ug szkoleniowych po-
datkiem VAT oznacza³oby znacz¹c¹ podwy¿kê cen kursów. To natychmiast
spowodowa³oby spadek zainteresowania nimi, co w efekcie negatywnie
wp³ynê³oby na poziom edukacji spo³eczeñstwa, a tak¿e spowodowa³oby
przeniesienie nauczania jêzyków obcych do szarej strefy, bo mia³yby one po-
staæ korepetycji.

W projekcie przewidziano jednak, ¿e zwolnienie z podatku otrzymaj¹ tyl-
ko te placówki, którym zostanie przyznana akredytacja kuratorium oœwiaty.
Dostrzegam zagro¿enia wynikaj¹ce z takiego uregulowania. Podzielam bo-
wiem opiniê osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ szkoleniow¹, które argumentu-
j¹, ¿e uzale¿nienie zwolnienia z VAT od uzyskania akredytacji spowoduje
regulowanie rynku szkó³ jêzykowych przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. Jakakolwiek ingerencja i kontrola wolnego rynku przez instytucje admi-
nistracji pañstwowej sprawia, ¿e walka konkurencyjnych firm, maj¹ca
bezpoœrednie prze³o¿enie na jakoœæ œwiadczonych us³ug, zostaje zahamowa-
na. Ponadto w tym konkretnie przypadku akredytacja nie bêdzie sprawdzaæ
jakoœci nauczania, a jedynie programy, kwalifikacje lektorów oraz warunki
lokalowe. Bêdzie to stanowiæ jakiegoœ rodzaju gwarancjê jakoœci dla s³ucha-
czy, ale faktycznie nie wp³ynie bezpoœrednio na poziom nauczania, a z pew-
noœci¹ na³o¿y na szko³y dodatkowe obowi¹zki.

Kolejne moje obawy zwi¹zane s¹ z tym, ¿e wprowadzenie w ¿ycie posta-
nowieñ ustawy mo¿e okazaæ siê utrudnione ze wzglêdu na nieprzygotowanie
kuratorów do dzia³añ zwi¹zanych z udzieleniem akredytacji, tym bardziej ¿e
w myœl za³o¿eñ projektu akredytacjom podlegaj¹ nie ca³e oœrodki szkolenio-
we, ale poszczególne oferowane przez nie kursy. Zwiêkszy to znacz¹co liczbê
przeprowadzanych procedur i wydawanych decyzji, nie tylko utrudniaj¹c
pracê kuratoriów, ale tak¿e skutecznie zniechêcaj¹c niektóre placówki do or-
ganizacji kursów. Co wiêcej, akredytacji podlegaæ maj¹ zajêcia, które odby-
wa³y siê w poprzednim roku. To oznacza, ¿e wprowadzony na przyk³ad do
szko³y jêzykowej nowy jêzyk lub rodzaj kursu w pierwszym roku jego prowa-
dzenia bêdzie jeszcze podlega³ opodatkowaniu i dopiero po roku szko³a bê-
dzie mog³a uzyskaæ na niego akredytacjê. Prze³o¿y siê to na jego pocz¹tkow¹
wy¿sz¹ cenê, co z pewnoœci¹ stanowiæ bêdzie barierê dla niektórych klientów
oœrodków szkoleniowych.

W zwi¹zku z tym bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi na pytania.
Czy w Ministerstwie Finansów dostrzega siê wskazane przez mnie za-

gro¿enia, a jeœli tak, to jak zamierza siê im zapobiec?
Czy w Ministerstwie Edukacji Narodowej dostrzega siê wskazane przez

mnie zagro¿enia, a jeœli tak, to jak zamierza siê im zapobiec?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 8 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 20 stycznia 2010 r. znak: BPS/DSK-

-043-2299/10, przy którym przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Sena-
tora Grzegorza Czeleja na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r., doty-
cz¹ce objêcia us³ug szkoleniowych i niepublicznych szkó³ jêzykowych opodatkowaniem
22% stawk¹ podatku od towarów i us³ug, uprzejmie informujê.

Projekt zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U.
Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.), przes³any do uzgodnieñ miêdzyresortowych w dniu 2 lip-
ca 2009 r. by³ poddany konsultacjom i uzgodniony z Ministerstwem Edukacji Narodo-
wej, w wyniku których rozszerzono zakres us³ug edukacyjnych, który proponuje siê do
objêcia zwolnieniem od podatku.

Zmieniony projekt ustawy tj. projekt z dnia 19 stycznia 2010 r. ustawy o zmianie
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, uwzglêdniaj¹cy niektóre
opinie uzyskane w trakcie jego konsultacji zosta³ zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Finansów /projekty aktów prawnych/ podatek VAT.

W projekcie ustawy przewidziano likwidacjê za³¹cznika nr 4, który okreœla³ zakres
zwolnieñ od podatku przy zastosowaniu klasyfikacji statystycznych i przeniesienie
uregulowañ dotycz¹cych tej tematyki do treœci ustawy. Jednym z za³o¿eñ dokonywa-
nych zmian jest to, aby zakres zwolnieñ by³ zgodny z przepisami Dyrektywy
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podat-
ku od wartoœci dodanej (Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L 347/1 z póŸn. zm.).
Przy okreœlaniu zakresu tych zwolnieñ w projekcie ustawy uwzglêdnione zosta³y zarówno
przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady jak i orzecznictwo ETS.

W myœl art. 132 ust. 1 lit. i) tej Dyrektywy pañstwa cz³onkowskie zwalniaj¹ od po-
datku kszta³cenie dzieci lub m³odzie¿y, kszta³cenie powszechne lub wy¿sze, kszta³ce-
nie zawodowe lub przekwalifikowanie, ³¹cznie ze œwiadczeniem us³ug i dostaw¹
towarów œciœle z tak¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zanych, prowadzone przez odpowiednie pod-
mioty prawa publicznego lub inne instytucje dzia³aj¹ce w tej dziedzinie, których cele
uznane s¹ za podobne przez dane pañstwo cz³onkowskie.

Obecnie zak³ada siê, ¿e w zakresie us³ug edukacyjnych, zwolnieniem maj¹ byæ objête:
• us³ugi œwiadczone przez:

a) jednostki objête systemem oœwiaty, w rozumieniu przepisów o systemie oœwia-
ty, w zakresie kszta³cenia i wychowania,

b) uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-
-rozwojowe – w zakresie kszta³cenia na poziomie wy¿szym
– oraz dostawa towarów i œwiadczenie us³ug œciœle z takimi us³ugami zwi¹zane;

• us³ugi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gim-
nazjalnym, ponadgimnazjalnym i wy¿szym, œwiadczone przez nauczycieli;

• us³ugi kszta³cenia zawodowego lub przekwalifikowania oraz œwiadczenie us³ug
i dostawa towarów œciœle z tymi us³ugami zwi¹zana, prowadzone w formach prze-
widzianych w odrêbnych przepisach;

• inne ni¿ wy¿ej wymienione us³ugi nauczania œwiadczone przez podmioty, które
uzyska³y akredytacjê w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty – wy³¹cznie
w zakresie us³ug objêtych akredytacj¹.

Wejœcie w ¿ycie przedstawionych powy¿ej rozwi¹zañ planowane jest dopiero od
1 stycznia 2011 r.
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Zakres tego zwolnienia adresowany jest m.in. do jednostek objêtych systemem
oœwiaty realizuj¹cych us³ugi kszta³cenia, do których zalicza siê równie¿ placówki nie-
publiczne, które uzyska³y wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkê samorz¹du
terytorialnego.

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) osoby fizyczne i prawne mog¹ zak³adaæ placówki nie-
publiczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkê samorz¹du
terytorialnego obowi¹zan¹ do prowadzenia odpowiedniego typu placówek publicznych.
Placówki niepubliczne mog¹ zatem byæ zak³adane i prowadzone przez osoby fizyczne
lub osoby prawne niebêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego. W zwi¹zku z po-
wy¿szym szko³y jêzykowe prowadzone w formie placówek objêtych takim wpisem ko-
rzysta³yby z tego zwolnienia.

Inn¹ mo¿liwoœci¹ korzystania ze zwolnienia od podatku bêdzie posiadanie akredy-
tacji w rozumieniu przepisów o systemie oœwiaty, o której mowa powy¿ej. Projektowa-
ne przepisy daj¹ wiêc mo¿liwoœæ, funkcjonuj¹cym na rynku edukacyjnym podmiotom
równie¿ spoza systemu oœwiaty, prowadz¹cym dzia³alnoœæ oœwiatow¹ w ramach prze-
pisów o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, korzystania ze zwolnienia od podatku.
Uzale¿nione jest to jednak od spe³nienia okreœlonych standardów jakoœci œwiadczo-
nych us³ug edukacyjnych.

Dodatkowo czêœæ podatników œwiadcz¹cych te us³ugi bêdzie mog³a korzystaæ ze
zwolnienia podmiotowego tj. ze wzglêdu na osi¹gniêty obrót. W 2011 r. kwota rocznego
obrotu uprawniaj¹ca do korzystania z tego zwolnienia bêdzie wynosi³a 150.000 z³.
U podatników, którzy nie bêd¹ korzystaæ ze zwolnienia wprawdzie powstanie podatek
nale¿ny, jednak zyskaj¹ oni prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikaj¹cego
z faktur dokumentuj¹cych zakupy. Przy œwiadczeniu us³ug edukacyjnych na rzecz in-
nych podatników, koszty nabycia tych us³ug mog¹ nawet ulec zmniejszeniu.

Zauwa¿am, i¿ odnoszenie zwolnienia do wszystkich podmiotów zajmuj¹cych siê
nauczaniem, równie¿, gdy formy tego nauczania nie spe³niaj¹ kryteriów przewidzia-
nych w ustawie o systemie oœwiaty nie jest zasadne, gdy¿ trudno by³oby powi¹zaæ takie
zwolnienie ze zwolnieniem podmiotów dzia³aj¹cych w interesie publicznym, o którym
mówi rozdzia³ 2 „Zwolnienia dotycz¹ce okreœlonych czynnoœci wykonywanych w inte-
resie publicznym” Dyrektywy 2006/112/WE.

Trudno zgodziæ siê z podniesion¹ w oœwiadczeniu przez Pana Senatora tez¹, ¿e kon-
sekwencj¹ proponowanych rozwi¹zañ opartych równie¿ na ww. za³o¿eniach Dyrektywy
2006/112/WE Rady bêdzie wzrost szarej strefy przy œwiadczeniu tych us³ug. Przede
wszystkim nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e szko³y dzia³aj¹ce w formach, o których mowa po-
wy¿ej nadal bêd¹ korzysta³y ze zwolnienia. Poza tym organy podatkowe bêd¹ w zakre-
sie tych us³ug przeprowadza³y kontrole na ogólnych zasadach, podobnie jak w innych
przypadkach. Jednoczeœnie w mojej ocenie, ograniczenie mo¿liwoœci stosowania zwol-
nienia do us³ug edukacyjnych œwiadczonych w formie placówek oœwiatowych lub po-
siadaj¹cych akredytacjê wp³ynie wrêcz na ograniczenie zjawiska szarej strefy
w zakresie us³ug edukacyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2010.02.02

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem BPS/DSK-043-2298/10 z dnia 20 stycznia 2010 roku, przy któ-

rym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Czeleja podczas 47. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia, w sprawie przygotowanego przez Ministerstwo
Finansów projektu ustawy o podatku od towarów i us³ug przewiduj¹cego wprowadzenie po-
datku VAT dla us³ug szkoleniowych, uprzejmie informujê, ¿e nie zauwa¿am zagro¿eñ wska-
zanych w oœwiadczeniu z³o¿onym przez Pana Senatora Grzegorza Czeleja dotycz¹cych
regulowania rynku szkó³ jêzykowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz nieprzy-
gotowania kuratorów oœwiaty do dzia³añ zwi¹zanych z udzielaniem akredytacji.

Mechanizm akredytacji, czyli dobrowolnego poddania siê procedurze potwierdza-
nia jakoœci kszta³cenia, zosta³ stworzony w 2004 r. (art. 68b ust. 9 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.).
Akredytacjê mog¹ uzyskaæ placówki i oœrodki prowadz¹ce kszta³cenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych funkcjonuj¹ce w ramach systemu oœwiaty, jak równie¿ pod-
mioty spoza systemu oœwiaty (de facto przedsiêbiorcy), prowadz¹cy dzia³alnoœæ oœwia-
tow¹ na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej, na przyk³ad szko³y jêzykowe, o których pisze Pan Senator. Procedury akredytacyj-
ne okreœla rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia
2003 r. w sprawie akredytacji placówek i oœrodków prowadz¹cych kszta³cenie ustawicz-
ne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247, ze zm.). Akredytacjê uzyska
jedynie ten podmiot, który prowadzi kszta³cenie na wysokim poziomie (poprzez zapew-
nienie odpowiedniej bazy dydaktycznej, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry oraz za-
pewnianie w³aœciwych materia³ów metodyczno-dydaktycznych) oraz zadba o sta³e pod-
noszenie jakoœci prowadzonego kszta³cenia. Przepisy dotycz¹ce akredytacji zawarte
w ustawie o systemie oœwiaty, jak i w wy¿ej wymienionym rozporz¹dzeniu w ¿aden spo-
sób nie ingeruj¹ w wolny rynek us³ug edukacyjnych.

Instytucje szkoleniowe, je¿eli s¹ publicznymi lub niepublicznymi placówkami dzia-
³aj¹cymi w ramach systemu oœwiaty, do prowadzenia kursów nie musz¹ posiadaæ
akredytacji. Akredytacja jest wymagana jedynie w przypadku, gdy osoby prawne i fizycz-
ne prowadz¹ce dzia³alnoœæ oœwiatow¹ na podstawie przepisów o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej chc¹ dobrowolnie prowadziæ kszta³cenie ustawiczne w formach i na
zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.
w sprawie uzyskiwania i uzupe³niania przez osoby doros³e wiedzy ogólnej, umiejêtnoœci
i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e kuratorzy oœwiaty do prowadzenia procesu
akredytacji przygotowani s¹ od 2004 r., to znaczy od pocz¹tku funkcjonowania syste-
mu akredytacji. Ponadto, co roku zwiêksza siê liczba akredytowanych podmiotów (obec-
nie akredytowanych jest ponad 470), a kuratorzy oœwiaty nie zg³aszaj¹ ¿adnych
problemów zwi¹zanych z przeprowadzaniem procedury akredytacyjnej. Wnioski roz-
patrywane s¹ na bie¿¹co, w kolejnoœci daty wp³ywu, z dotrzymaniem terminów wska-
zanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postêpowania administracyjnego.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie zosta³em poinformowany o niepokoj¹cej praktyce oddzia-

³ów Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, które to ne-
gatywnie weryfikuj¹ wnioski z³o¿one w ramach programu „Pegaz obszar C”
o dofinansowanie zakupu wózka o napêdzie elektrycznym. Z niepokojem przy-
j¹³em informacje na temat argumentacji, jaka przedstawiana jest wnioskodaw-
com. Otó¿ odmowa dofinansowania wózka podyktowana jest przekroczeniem
wieku aktywnoœci zawodowej przez wnioskodawcê.

Pragnê zauwa¿yæ, i¿ w przedmiotowej sprawie dopatrzyæ siê mo¿na
przejawu dyskryminacji ze wzglêdu na wiek, której to zakaz wyra¿ony jest
wprost w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.

W zwi¹zku z tym bardzo proszê o wyjaœnienie, czym podyktowana jest
odmowa tej grupie adresatów prawa do ubiegania siê o pomoc. Jednoczeœnie
bardzo proszê o nakreœlenie, jakie s¹ formy i skala wsparcia w ramach in-
nych programów PFRON.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 17.02.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 20 stycznia

2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2300/10) oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Czele-
ja, z³o¿one podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r. w sprawie
niepokoj¹cej praktyki oddzia³ów Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych, które negatywnie weryfikuj¹ z³o¿one wnioski – w ramach programu PFRON
„Pegaz – obszar C” – o dofinansowanie zakupu wózka o napêdzie elektrycznym, uprzej-
mie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

W 2009 r. w sposób znacz¹cy zmniejszy³y siê wp³ywy do bud¿etu Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych pochodz¹ce w wiêkszoœci z wp³at
pracodawców, którzy nie osi¹gaj¹ ustawowego wskaŸnika zatrudnienia osób niepe³no-
sprawnych, Jednoczeœnie nast¹pi³ wzrost zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
i Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych musia³ zabezpieczyæ
œrodki na dofinansowanie do wynagrodzeñ zatrudnionych osób niepe³nosprawnych,
z uwagi na to, ¿e jest to obligatoryjne ustawowe zadanie.

W tej sytuacji Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych opraco-
wuj¹c plan rzeczowo-finansowy na rok 2009 (przyjêty przez Parlament RP) musia³
w pierwszej kolejnoœci zapewniæ œrodki na realizacjê zadañ obligatoryjnych np. w za-
kresie dofinansowania, w ramach pomocy publicznej, do kosztów p³acy zatrudnionych
osób niepe³nosprawnych i refundacji sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne od osób nie-
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pe³nosprawnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a tak¿e rolników niepe³no-
sprawnych i ich niepe³nosprawnych domowników.

Aby w pe³ni zabezpieczyæ realizacjê ustawowych zadañ obligatoryjnych, zaistnia³a
koniecznoœæ ograniczenia œrodków na realizacjê zadañ nieobligatoryjnych realizowa-
nych m.in. w ramach programów celowych, uzupe³niaj¹cych zadania ustawowe. To
ograniczenie by³o znacz¹ce, albowiem na realizacjê wszystkich programów celowych
przeznaczono w 2009 r. œrodki o 45 proc. mniejsze ni¿ w roku 2008.

Pragnê jednoczeœnie nadmieniæ, ¿e we wszystkich programach celowych Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych pomoc¹ obejmowane s¹ tylko
dzieci i m³odzie¿ oraz osoby w wieku aktywnoœci zawodowej (kobiety do 60. roku ¿ycia,
mê¿czyŸni do 65. roku ¿ycia), z wyj¹tkiem programu „Pegaz 2003” – obszar C i D” w ra-
mach którego do 2009 r. o pomoc mogli ubiegaæ siê wnioskodawcy bez wzglêdu na swój
wiek. Ze wzglêdu na ograniczone œrodki finansowe w 2009 r. na realizacjê zadañ nieob-
ligatoryjne (m.in. programów celowych), zmieniono zasady ubiegania siê o pomoc w ra-
mach programu, „Pegaz 2003 – obszar C i D”, ograniczaj¹c tê pomoc do osób w wieku
aktywnoœci zawodowej (kobiety do 60. roku ¿ycia i mê¿czyŸni do 65. roku ¿ycia).

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e wózek inwalidzki o napêdzie elektrycznym jest czêsto
jedynym œrodkiem umo¿liwiaj¹cym osobie niepe³nosprawnej aktywnoœæ ¿yciow¹, oraz
¿e ze wzglêdu na cenê wózek jest trudno dostêpny dla takiej osoby. Bior¹c to pod uwa-
gê oraz opinie œrodowisk osób niepe³nosprawnych, a tak¿e aktualne mo¿liwoœci finan-
sowe PFRON, informujê Pana Pos³a, ¿e Zarz¹d PFRON podj¹³ ju¿ decyzjê o przed³o¿eniu
do decyzji Rady Nadzorczej PFRON projektu zmian w programie polegaj¹cych m.in. na
rezygnacji z kryterium „wieku aktywnoœci zawodowej” (kobiety do 60. roku ¿ycia, mê¿-
czyŸni do 65. roku ¿ycia). Decyzja w tej sprawie zostanie podjêta na prze³omie pierwszego
i drugiego kwarta³u br.

Jednoczeœnie informuje, ¿e w 2010 r. realizowane s¹ nastêpuj¹ce programy celowe
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych:

1. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepe³nosprawnych”.
W ramach programu przewidziano: dofinansowanie umo¿liwiaj¹ce odbycie sta¿u
u pracodawcy dla absolwenta niepe³nosprawnego skierowanego na sta¿ przez po-
wiatowy urz¹d pracy, premiê dla doradcy zawodowego za wykonanie okreœlonych
czynnoœci oraz dla pracodawcy uczestnicz¹cego w programie z tytu³u odbycia sta-
¿u przez absolwenta niepe³nosprawnego.
Bud¿et programu – 3 258 000 z³.

2. „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprzêtu elektronicznego
oraz oprogramowania umo¿liwiaj¹cego rehabilitacjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób
niewidomych i niedowidz¹cych”. W ramach programu mo¿liwe jest dofinansowa-
nie zakupu sprzêtu elektronicznego i komputerowego oraz oprogramowania (m.in.
podstawowego i specjalistycznego, urz¹dzeñ brajlowskich i lektorskich), a tak¿e
szkolenia w zakresie podstawowej obs³ugi nabytego w ramach programu sprzêtu
i oprogramowania.
Bud¿et programu – 15 025 000 z³.

3. „Student II – kszta³cenie ustawiczne osób niepe³nosprawnych”. W ramach progra-
mu mo¿liwe jest dofinansowanie kosztów nauki oraz stypendium specjalne za
szczególne osi¹gniêcia w nauce.
Bud¿et programu – 60 000 000 z³.

4. „Pegaz 2003”. W ramach programu mo¿liwe jest dofinansowanie: zakupu i monta-
¿u oprzyrz¹dowania do samochodu, kosztów uzyskania prawa jazdy, zakupu
sprzêtu komputerowego, zakupu wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym
wraz z dodatkowym wyposa¿eniem umo¿liwiaj¹cym jego w³aœciw¹ eksploatacjê,
wynikaj¹c¹ z rodzaju i zakresu niepe³nosprawnoœci, a tak¿e utrzymania sprawno-
œci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym, tj. za-
kup czêœci zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposa¿enia i/lub pokrycie
kosztów jego niezbêdnych napraw, remontów, przegl¹dów technicznych, konser-
wacji i renowacji.
Bud¿et programu – 31 899 000 z³.
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5. „Pitagoras 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem s³uchu”. W ramach
programu przewidziano m.in. finansowanie us³ug t³umacza migowego œwiad-
cz¹cego us³ugi na rzecz uczestników programu, tj. osób nies³ysz¹cych lub niedo-
s³ysz¹cych, w tym g³uchoniewidomych i g³uchoniedowidz¹cych, które posiadaj¹
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci, studiuj¹, ucz¹ siê w szko³ach policeal-
nych lub ucz¹ siê na kursach przygotowawczych do egzaminów do szkó³ wy¿szych,
organizowanych przez uczelnie oraz zg³aszaj¹ potrzebê korzystania z us³ug t³uma-
cza migowego, a tak¿e – dofinansowanie adresowane do: uczelni lub szkó³ policeal-
nych do zakupu i monta¿u urz¹dzeñ lektorskich i wspomagaj¹cych s³yszenie, spe-
cjalistycznego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz
instytucji kultury do zakupu i monta¿u specjalistycznego systemu umo¿liwiaj¹ce-
go indywidualny ods³uch i odbiór akcji scenicznej lub muzyki poprzez s³uchawki
oraz zmys³ dotyku przez uczestników programu.
Bud¿et programu – 4 000 000 z³.

6. „Oœrodki Informacji dla Osób Niepe³nosprawnych 2008”. W ramach programu
przewidziano dofinansowanie kosztów: tworzenia i dzia³alnoœci oœrodków infor-
macji przy jednostkach samorz¹du terytorialnego szczebla powiatowego lub ich
jednostkach organizacyjnych oraz przy ogólnopolskich organizacjach pozarz¹do-
wych, a tak¿e wydawania materia³ów informacyjnych, prowadzenia infolinii dla
osób niepe³nosprawnych, szkolenia osób zatrudnionych w ramach programu,
prowadzenia dzia³añ informacyjnych i promocyjnych.
Bud¿et programu – 6 650 000 z³.

7. „Program wsparcia inicjatyw na rzecz œrodowiska osób niepe³nosprawnych”. W ra-
mach programu organizuje siê i finansuje konkursy: „Równe szanse, równy do-
stêp” – na najlepszy program jednostki samorz¹du terytorialnego szczebla gminy
i powiatu na rzecz œrodowiska osób niepe³nosprawnych; „Otwarte drzwi” – na naj-
lepsz¹ pracê magistersk¹ lub doktorsk¹, której tematem badawczym jest zjawisko
niepe³nosprawnoœci w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub spo³ecznym; „Sztu-
ka osób niepe³nosprawnych” – ogólnopolski konkurs plastyczny dla: uczestników
warsztatów terapii zajêciowej, uczestników œrodowiskowych domów samopomocy
dla osób niepe³nosprawnych oraz mieszkañców domów pomocy spo³ecznej dla
osób niepe³nosprawnych; „Pro arte” – nagrody indywidualne dla osób niepe³no-
sprawnych za szczególne osi¹gniêcia artystyczne lub sportowe; „Statuetki Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych” – dla osób i instytucji
o szczególnych osi¹gniêciach dla œrodowiska osób niepe³nosprawnych.
Bud¿et programu – 1 300 000 z³.

8. „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepe³nosprawnych”. Celem pro-
gramu jest wypracowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, zapewniaj¹cego
sprawne funkcjonowanie osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku pracy. Ad-
resatami programu s¹: jednostki samorz¹du terytorialnego szczebla gminnego lub
powiatowego, organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz osób niepe³nospraw-
nych, które zatrudniaj¹ lub zamierzaj¹ zatrudniæ trenerów pracy.
Bud¿et programu – 8 017 000 z³.

9. „Uczeñ na wsi – pomoc w zdobyciu wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne za-
mieszkuj¹ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Celem programu jest
wyrównanie szans w zdobyciu wykszta³cenia przez uczniów, bêd¹cych osobami
niepe³nosprawnymi, zamieszkuj¹cych gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie,
w tym wzrost udzia³u osób niepe³nosprawnych zamieszkuj¹cych gminy w ogólnej
liczbie osób pobieraj¹cych naukê na poziomie ponadgimnazjalnym.
Bud¿et programu – 61 730 000,00 z³.

10. „Wczesna pomoc dziecku niepe³nosprawnemu”. Pomoc finansowa w ramach pro-
gramu udzielana jest na pokrycie kosztów m.in. prowadzenia rehabilitacji dzieci
niepe³nosprawnych (z wy³¹czeniem rehabilitacji medycznej); organizowania i pro-
wadzenia: kursów i szkoleñ dla rodziców (opiekunów prawnych), grup œrodowis-
kowego wsparcia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci niepe³nosprawnych,
indywidualnych zajêæ w celu nabywania i rozwijania umiejêtnoœci niezbêdnych do
samodzielnego funkcjonowania; us³ug zlecanych wykonawcom zewnêtrznym
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w czêœci zwi¹zanej z realizacj¹ zadania w zakresie œwiadczeñ rehabilitacyjnych
i wynajmu taboru transportowego do przewozu uczestników.
Bud¿et programu – 1 800 000 z³.

11. „Partner III – wsparcie zadañ i projektów realizowanych na rzecz osób niepe³no-
sprawnych przez organizacje pozarz¹dowe”. Program dotyczy tylko osób praw-
nych (organizacji pozarz¹dowych) dzia³aj¹cych na podstawie przepisów o stosun-
ku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pañ-
stwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoœci
sumienia i wyznania – dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych, posiada-
j¹cych statutowy zapis o prowadzeniu takiej dzia³alnoœci. W ramach programu
mo¿liwe jest dofinansowanie dzia³añ okreœlonych w rozporz¹dzeniu Ministra Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadañ z zakresu
rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych zlecanych funda-
cjom oraz organizacjom pozarz¹dowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172).
Bud¿et programu – 5 000 000 z³.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
Domowe hospicjum dla dzieci w Bia³ymstoku dzia³a od marca 2009 r.

Obecnie opiekuje siê ono dziewietnaœciorgiem dzieci z ca³ego województwa
podlaskiego. Najm³odsze z nich maj¹ zaledwie kilka miesiêcy. W szczególno-
œci s¹ to dzieci z chorobami genetycznymi, metabolicznymi oraz chorobami,
które powsta³y w wyniku urazów oko³oporodowych.

Hospicjum zatrudnia czterech lekarzy, cztery pielêgniarki i dwie rehabili-
tantki. Z placówk¹ wspó³pracuje te¿ ksi¹dz prawos³awny. Brakuje psycholo-
ga i ksiêdza katolickiego. Hospicjum pomaga nie tylko dzieciom, ale tak¿e
rodzicom chorych dzieci – zatrudnione pielêgniarki ucz¹ pielêgnacji, dostar-
czaj¹ sprzêt, pomagaj¹ za³atwiaæ ró¿ne formalnoœci. Jeœli dziecko wymaga
specjalistycznych konsultacji, trafia do szpitala, a wówczas te¿ jest obecna
przy nim pielêgniarka z hospicjum.

Opieka nad chorymi dzieæmi i ich rodzinami œwiadczona przez hospicjum
jest ca³kowicie bezp³atna. Hospicjum jest finansowane z wp³ywów Fundacji
„Pomó¿ im”, prywatnych dotacji, przekazywanego 1% podatku, œrodków ze-
branych podczas publicznych kwest oraz kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. £¹czne œrodki z wy¿ej wymienionych Ÿróde³ dochodu
hospicjum pokrywaj¹ jedynie oko³o 30% miesiêcznych wydatków. Kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje finansowanie dotycz¹ce jedynie
dwanaœciorga z dziewietnaœciorga podopiecznych. Tak¿e w najbli¿szej przy-
sz³oœci nie zapowiada siê na wy¿szy kontrakt. Jednak¿e potrzeby bia³ostoc-
kiego hospicjum s¹ znacznie wiêksze. Nie mo¿na ograniczaæ liczby
przyjmowanych pacjentów. Hospicjum zosta³o powo³ane do ¿ycia po to, by
pomagaæ jak najwiêkszej liczbie nieuleczalnie chorych dzieci. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia nie powinien z góry zak³adaæ, za ilu pacjentów w danym roku
zap³aci, a kontrakt powinien dotyczyæ wszystkich objêtych opiek¹ hospicjum.
Nie wolno bowiem z urzêdu ograniczaæ liczby pacjentów, którymi placówka
mo¿e siê opiekowaæ – na tyle dzieci, ile ich umiera, powinien opiewaæ podpi-
sany kontrakt. Nale¿y wiêc zdecydowanie zwiêkszyæ finansowanie wy¿ej
wymienionej placówki.

Bior¹c pod uwagê to, i¿ dotychczasowa polityka Narodowego Funduszu
Zdrowia powoduje pogorszenie i ograniczenie opieki nad nieuleczalnie chory-
mi dzieæmi, zwracam siê do Pana Premiera oraz Minister Zdrowia o udzielenie
odpowiedzi na poni¿sze pytania.

1. Czy mo¿liwe jest zwiêkszenie finansowania takich placówek jak domowe
hospicjum dla dzieci w Bia³ymstoku, tak aby nie musia³y one odmawiaæ przyj-
mowania kolejnych chorych pacjentów? Je¿eli tak, to proszê o wskazanie, w ja-
kim terminie oraz w jakim zakresie zostan¹ podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do te-
go.

2. Na jakiej podstawie prawnej Narodowy Fundusz Zdrowia wybiera
spoœród wszystkich chorych dzieci jedne, którym sfinansuje opiekê sprawo-
wan¹ przez hospicjum, a odmawia jej innym?

Proszê o dok³adne przyjrzenie siê opisanemu problemowi oraz spowodo-
wanie objêcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansow¹ opiek¹ wszyst-
kich umieraj¹cych dzieci, którym wsparcia udzielaj¹ placówki takie jak
hospicjum dla dzieci w Bia³ymstoku.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.02.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r., przesiane przy piœmie Pani Krystyny
Bochenek, Wicemarsza³ka Senatu, z dnia 20 stycznia 2010 r. znak: BPS/DSK-043-
-2302/10, w sprawie zbyt niskiego poziomu finansowania œwiadczeñ udzielanych przez
Bia³ostockie Hospicjum dla Dzieci, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji.

Warunki udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych oraz zasady i tryb finansowania tych œwiadczeñ zosta³y okreœlone w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz w aktach wykonaw-
czych do tej ustawy, w tym w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1138, ze zm.).

Zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, Narodowy Fundusz Zdrowia
okreœla jakoœæ i dostêpnoœæ do œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz analizuje ich koszty
w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej. Wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na realizacjê po-
szczególnych rodzajów œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym œwiadczeñ opieki paliatyw-
nej i hospicyjnej, okreœla siê w planie finansowym Funduszu, w podziale na oddzia³y
wojewódzkie NFZ.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, która wesz³a w ¿ycie 4 listo-
pada 2009 r., wysokoœæ kosztów finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez dany
oddzia³ wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w planie finansowym na 2010 rok
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ wysokoœæ kosztów finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej
przez ten oddzia³ wojewódzki NFZ w planie finansowym NFZ na 2009 rok, obowi¹zu-
j¹cym w dniu 30 czerwca 2009 roku. Powy¿sza wytyczna ustawowa zosta³a zrealizowa-
na w sporz¹dzonym przez Prezesa NFZ i zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia,
w porozumieniu z Ministrem Finansów, planie finansowym NFZ na 2010 r. z dnia
16 grudnia 2009 r., w zwi¹zku z czym wysokoœæ kosztów finansowania œwiadczeñ opie-
ki zdrowotnej w planie finansowym NFZ na 2010 rok bêdzie wy¿sza o 160,1 mln z³
w porównaniu do planu na 2009 wg stanu na dzieñ 30 czerwca 2009 r. Prezes NFZ, po
poinformowaniu Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów, uruchomi³ rezerwy na kosz-
ty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych (przewidziane
w planach finansowych poszczególnych OW NFZ) w ³¹cznej wysokoœci ok. 2 660 mln z³,
w tym na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie „opieka paliatywna i hospicyj-
na” w wysokoœci ok. 8,5 mln z³.

Planowane koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie opieka paliatywna i hos-
picyjna w ww. planie finansowym NFZ na 2010 r., wed³ug stanu na dzieñ 5 stycznia
2010 r., wynosz¹ 272,8 mln z³ i w porównaniu do planu finansowego NFZ na 2009 r.,
wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2009 r., s¹ wy¿sze o 4 mln z³. Ponadto uprzejmie in-
formujê, ¿e koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie opieka paliatywna i hospi-
cyjna w okresie styczeñ–listopad 2009 r. zosta³y zrealizowane w 92,13% planu w tym
zakresie. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, uprzejmie informujê, ¿e zaplanowane na 2010 r.
œrodki powinny zapewniæ mo¿liwoœæ finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej, na
poziomie porównywalnym do roku 2009.
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Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e planowanie œrodków na poszczególne za-
kresy œwiadczeñ w ramach planu finansowego oddzia³u wojewódzkiego NFZ nale¿y do
kompetencji dyrektora oddzia³u. Równie¿ w zakresie kompetencji dyrektora oddzia³u
wojewódzkiego Funduszu le¿y, zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, mo¿liwoœæ dokonywania przesu-
niêæ w ramach kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finansowym oddzia³u.

Odnosz¹c siê do zasygnalizowanego w oœwiadczeniu problemu braku dostatecz-
nych œrodków finansowych na œwiadczenia opieki zdrowotnej realizowane przez Bia³o-
stockie Hospicjum dla Dzieci, uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z wyjaœnieniami
z³o¿onymi przez Dyrektora Podlaskiego OW NFZ, wartoœæ zaproponowanych œrodków
finansowych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna dla poszczególnych œwiadcze-
niodawców odpowiada³a mo¿liwoœciom finansowym wynikaj¹cym z planu finansowego
i za³o¿eñ dotycz¹cych zabezpieczenia œwiadczeñ w rodzaju opieka paliatywna i hospi-
cyjna na 2010 r. we wszystkich zakresach œwiadczeñ.

Z informacji przekazanych przez Podlaski OW NFZ wynika, ¿e œwiadczeniodawcy
realizuj¹cy œwiadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej na terenie województwa
podlaskiego, w tym Bia³ostockie Hospicjum dla Dzieci, zaakceptowali propozycje fi-
nansowe przed³o¿one przez Podlaski Oddzia³ Wojewódzki NFZ. Wartoœæ umowy zawar-
tej z NZOZ Bia³ostockie Hospicjum dla Dzieci w 2010 r. wynosi 320 068,00 z³, podczas
gdy w 2009 r. wynosi³a 182 612,00 z³, z zastrze¿eniem, i¿ w 2009 r. Bia³ostockie Hos-
picjum dla Dzieci realizowa³o kontrakt z NFZ tylko przez osiem miesiêcy, tj. od maja do
grudnia 2009 r. Oddzia³ jednoczeœnie potwierdzi³ informacjê, dotycz¹c¹ liczby dzieci
mo¿liwej do objêcia przez Bia³ostockie Hospicjum dla Dzieci opiek¹ przez 365 dni
(12 dzieci), oraz poinformowa³ o braku mo¿liwoœci zmiany warunków tej umowy z uwa-
gi na brak wolnych œrodków w planie finansowym w rodzaju opieka paliatywna i hospi-
cyjna. Uwzglêdniaj¹c wysokoœæ œrodków finansowych przeznaczonych na poszczególne
rodzaje œwiadczeñ zdrowotnych w obowi¹zuj¹cym planie finansowym Podlaskiego OW
NFZ na 2010 r. oraz wynikaj¹cy z niego aktualny poziom zabezpieczenia œwiadczeñ,
w ocenie Podlaskiego OW NFZ obecnie nie jest mo¿liwe równie¿ dokonanie przesuniêæ
w ramach kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finansowym Oddzia³u.

Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce mo¿liwoœci zwiêkszenia finansowania takich
palcówek jak domowe hospicjum dla dzieci w Bia³ymstoku, uprzejmie informujê, ¿e
z uwagi na fakt, i¿ œrodki finansowe przeznaczone na realizacjê œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej s¹ œciœle okreœlone, Narodowy Fundusz Zdrowia w ka¿dej umowie o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej okreœla maksymaln¹ kwotê zobowi¹zania wobec œwiad-
czeniodawcy (art. 136 ww. ustawy), a suma wszystkich kwot zobowi¹zañ wobec reali-
zatorów danego rodzaju œwiadczeñ, zgodnie z przepisem art. 132 ust. 5 ww. ustawy,
nie mo¿e przekroczyæ wysokoœci œrodków finansowych przeznaczonych na ten cel
w planie finansowym Funduszu.

Natomiast w odpowiedzi na pytanie, na jakiej podstawie Narodowy Fundusz Zdro-
wia wybiera spoœród chorych dzieci jedne, którym sfinansuje opiekê sprawowan¹
przez hospicjum, a odmawia jej innym, uprzejmie informujê, ¿e w przypadku wiêkszej
ni¿ przewiduje umowa z NFZ liczby pacjentów skierowanych do udzielania œwiadczeñ
opieki zdrowotnej istnieje mo¿liwoœæ wskazania innego œwiadczeniodawcy, o czym mo-
wa w § 10 zarz¹dzenia Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, lub tworzenia kolejki oczekuj¹cych, jednak-
¿e ka¿dorazowa decyzja w tym zakresie powinna byæ poprzedzona analiz¹ stanu zdro-
wia œwiadczeniobiorcy i uzasadniona wzglêdami medycznymi, zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzeœnia 2005 r. w sprawie kryteriów medycz-
nych, jakimi powinni siê kierowaæ œwiadczeniodawcy, umieszczaj¹c œwiadczeniobiorców
na listach oczekuj¹cych na udzielenie œwiadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200,
poz. 1661).

Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e ka¿dy pacjent znajduj¹cy siê w stanie wymaga-
j¹cym udzielenia natychmiastowych œwiadczeñ opieki zdrowotnej uprawniony jest do
ich otrzymania, o czym stanowi przepis art. 19 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, a tak¿e art. 7 ustawy z dnia
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30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, ze
zm.), czy te¿ art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty (Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857, ze zm.).

Z ww. przepisów wynika tzw. ustawowy obowi¹zek finansowania œwiadczeñ, który
równie¿ kreuje stosunek zobowi¹zaniowy pomiêdzy œwiadczeniodawc¹ a p³atnikiem.
W przypadku przekroczenia kwoty zobowi¹zania, w zwi¹zku z udzielaniem œwiadczeñ
w przypadkach okreœlonych w przepisach ustawowych, istnieje podstawa do modyfi-
kacji treœci zobowi¹zania, np. poprzez okreœlenie warunków zap³aty za œwiadczenia
wykonane ponad limit okreœlony w umowie. Modyfikacja stosunku zobowi¹zaniowego
w drodze uzgodnieñ pomiêdzy stronami umowy mo¿liwa jest na podstawie art. 917 Ko-
deksu cywilnego w zwi¹zku z art. 155 ust. 1 ww. ustawy o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. 195



Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz
oraz do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowne Panie Minister!
Chcia³bym ponownie poruszyæ kwestiê tzw. becikowego, którego doty-

czy³o moje oœwiadczenie senatorskie z 22 kwietnia 2009 r. z³o¿one na 31. po-
siedzeniu Senatu RP. Dotyczy³o ono wprowadzonych w prawie pracy zmian
wprowadzonych ustaw¹ z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy oraz innych ustaw, a mianowicie obowi¹zku udokumentowania przez
matki pozostawania w czasie ci¹¿y pod opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od
dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y do porodu.

W odpowiedzi na wymienione oœwiadczenie (z dnia 25 maja 2009 r.
nr MZ-ZP-D-070-14771-1/KC/09) pani minister Ewa Kopacz wskaza³a, co za-
cytujê.

„Planuje siê, ¿e rozporz¹dzenie (Ministra Zdrowia w sprawie formy
opieki medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y) wejdzie w ¿ycie z dniem wymogu
przedstawienia zaœwiadczeñ lekarskich, tj. od dnia 1 listopada 2009 r.

Oznacza to, ¿e aby nabyæ prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu-
³u urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziec-
ka, kobieta bêdzie musia³a udokumentowaæ pozostawanie pod opiek¹
lekarsk¹ (w ustawie jest: opiek¹ medyczn¹) po dniu 1 listopada 2009 r. Ko-
bieta, której 10. tydzieñ ci¹¿y bêdzie przypada³ po dniu 31 paŸdziernika
2009 r., nabêdzie prawo do œwiadczeñ po przedstawieniu zaœwiadczenia le-
karskiego o pozostawaniu pod opiek¹ od dnia 10. tygodnia ci¹¿y do dnia po-
rodu. Natomiast kobieta, która po dniu 31 paŸdziernika 2009 r. bêdzie
w ci¹¿y d³u¿ej ni¿ 10 tygodni, nabêdzie prawo do œwiadczeñ bez przedsta-
wiania takiego zaœwiadczenia. Wynika to z tego, ¿e wymóg pozostawania
pod opiek¹ lekarsk¹ od 10. tygodnia ci¹¿y do dnia porodu, wprowadzony
z dniem 1 listopada 2009 r., nie bêdzie jej dotyczy³. Nie bêdzie ona mog³a bo-
wiem dokumentowaæ pozostawania pod okreœlon¹ form¹ opieki medycznej
od dnia 10. tygodnia ci¹¿y, skoro dopiero od dnia 1 listopada 2009 r. wejd¹
w ¿ycie przepisy okreœlaj¹ce te formy opieki medycznej, a przepisy ustawy
wymagaj¹ pozostawania pod tak¹ opiek¹ od 10. tygodnia ci¹¿y i taka infor-
macja znajdzie siê w zaœwiadczeniu lekarskim.

Przytoczona interpretacja przepisów ustawy o œwiadczeniach rodzin-
nych wskazuje, ¿e kobiety, które zajd¹ w ci¹¿ê do sierpnia w³¹cznie, nie bêd¹
musia³y przedstawiaæ zaœwiadczeñ o pozostawaniu pod opiek¹ medyczn¹
w celu uzyskania dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, tzw. becikowego.”

Przedstawiona odpowiedŸ ca³kowicie by mnie usatysfakcjonowa³a, gdy-
by nie zg³aszaj¹cy siê do mnie wyborcy wskazuj¹cy na odmienne ni¿ wymie-
nione przez Pani¹ Minister interpretowanie przedmiotowych zmian.

Ponadto odmienna interpretacja wymienionych przepisów znajduje siê
na oficjalnej stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w dziale „Aktual-
noœci” z dnia 26 listopada 2009 r. (link: http://www.mpips.gov.pl/in-
dex.php? Gid=5&news_id=1612). Zamieszczona tam informacja jest
nastêpuj¹ca: „Wymóg do³¹czenia do wniosku o jednorazow¹ zapomogê z ty-
tu³u urodzenia dziecka oraz o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodze-
nia dziecka zaœwiadczenia lekarskiego dotyczy wniosków sk³adanych od
1 listopada 2009 r. bez wzglêdu na termin urodzenia dziecka”. Tym samym
matki, które urodzi³y dziecko przed 1 listopada (np. w styczniu, lutym, marcu
itd.), a z³o¿y³y wniosek po 1 listopada 2009 r. (mog¹ to zrobiæ do 12 miesiêcy
po porodzie), musz¹ wed³ug Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej przed³o-
¿yæ zaœwiadczenie lekarskie. Interpretacja Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej zasadniczo ró¿ni siê od przedstawionej mi interpretacji Pani Minister
Zdrowia.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pañ Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Która interpretacja wymienionych przepisów powinna byæ wdro¿ona

w ¿ycie: czy przedstawiona mi przez Minister Zdrowia, Pani¹ Ewê Kopacz,
zgodnie z któr¹ „kobiety, które zajd¹ w ci¹¿ê do sierpnia w³¹cznie, nie bêd¹
musia³y przedstawiaæ zaœwiadczeñ o pozostawaniu pod opiek¹ medyczn¹
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w celu uzyskania dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, tzw. becikowego”,
czy te¿ Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej, Pani Jolanty Fedak, zgodnie
z któr¹ „wymóg do³¹czenia do wniosku o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u uro-
dzenia siê dziecka oraz o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka zaœwiadczenia lekarskiego dotyczy wniosków sk³adanych od 1 listo-
pada 2009 r. bez wzglêdu na termin urodzenia dziecka”?

2. Dlaczego interpretacja przepisów obu ministrów znajduj¹cych siê w jed-
nym rz¹dzie jest tak znacz¹co odmienna?

3. Je¿eli stanowisko przedstawione przez Pani¹ Minister Fedak na ofi-
cjalnej stronie ministerstwa jest wi¹¿¹ce, dlaczego ustawa ma dzia³aæ
wstecz, to znaczy, dotyczyæ kobiet, których 10. tydzieñ ci¹¿y przypad³ przed
1 listopada 2009 r., tj. dat¹ wejœcia w ¿ycie kwestionowanych przepisów?
Proszê podaæ mi podstawê prawn¹ wstecznego dzia³ania wy¿ej wymienionej
ustawy.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.02.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku ze skierowanym przy piœmie z 20 stycznia 2010 r. nr BPS/DSK-043-

-2302/10 pismem w sprawie udzielenia odpowiedzi na Oœwiadczenie Pana Senatora
Jana Dobrzyñskiego uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cej informacji.

Obowi¹zek pozostawania kobiety w ci¹¿y pod opiek¹ medyczn¹ (warunkuj¹cy wy-
p³atê zasi³ku becikowego) by³ znany od dnia opublikowania znowelizowanej ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych, czyli od 1 stycznia 2009 r. oraz szeroko nag³aœniany
w œrodkach masowego przekazu, jak równie¿ na stronach internetowych Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej. Obowi¹zek potwierdzenia opieki medycznej nad kobiet¹
w ci¹¿y wszed³ w ¿ycie 1 listopada 2009 r. Oznacza wiêc to dla tego przepisu wyj¹tkowo
d³ugie vacatio legis (10 miesiêcy), pozwalaj¹ce zainteresowanym osobom zapoznanie
siê z nowym przepisem. Wydanie samego aktu wykonawczego do ustawy w terminie
póŸniejszym nie stanowi³o przeszkody, aby przysz³a matka od 10 tygodnia ci¹¿y by³a
objêta opiek¹ medyczn¹.

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e przepis ustawy nie zobowi¹zuje kobiety do przedsta-
wienia zaœwiadczenia o pozostawaniu pod opiek¹ medyczn¹, ale do faktycznego pozo-
stawania pod t¹ opiek¹. Sytuacja taka powoduje, ¿e przepisy te mog¹ byæ odrêbnie
interpretowane.

Zasad¹ w systemie prawa jest to, ¿e wyk³adni przepisów dokonuje organ, który je
stosuje. Rozstrzygniêcie w zakresie przyznania tego zasi³ku nastêpuje w drodze decyzji
administracyjnej, a wiêc ka¿da sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, przys³uguje
od niej równie¿ odwo³anie. Zgodnie z przepisami kodeksu postêpowania administra-
cyjnego stosowanie tych przepisów podlega kontroli s¹dowej.

Jednoczeœnie, ze wzglêdu na znaczn¹ liczbê kobiet, które nie zapozna³y siê z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami w tym zakresie i wynikaj¹c¹ z tego faktu liczbê interwencji,
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zleci³ przygotowanie projektu nowelizacji ustawy
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z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z póŸn. zm.) w sposób, który ma spowodowaæ przesuniêcie o dwa lata wy-
mogu uzale¿nienia wyp³aty zasi³ku od pozostawania pod opiek¹ medyczn¹ od 10 tygo-
dnia ci¹¿y. Jednoczeœnie Premier zobowi¹za³ Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz
Ministra Zdrowia do przygotowania szerokiej kampanii informacyjnej na temat znacze-
nia w³aœciwej profilaktycznej opieki zdrowotnej nad kobiet¹ w okresie ci¹¿y dla zdrowia
matki i dziecka, jak równie¿ zasad przyznawania zasi³ku.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 17.02.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 20 stycznia 2010 r. dotycz¹ce
oœwiadczenia Senatora Jana Dobrzyñskiego z³o¿onego podczas 47. posiedzenia Sena-
tu RP w sprawie odmiennych interpretacji przepisów przez Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej oraz Ministerstwo Zdrowia w zwi¹zku ze sk³adanymi wnioskami dotycz¹cy-
mi otrzymania tzw. „becikowego”, uprzejmie informujê.

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu siê o jednorazow¹ zapomogê z tytu³u uro-
dzenia siê dziecka, jak równie¿ o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia
dziecka, wymagane jest przed³o¿enie zaœwiadczenia lekarskiego potwierdzaj¹cego, ¿e
matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ przez okres co najmniej od 10 tygo-
dnia ci¹¿y do porodu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 139, poz. 992, z póŸn. zm.), nie zawiera przepisów przejœciowych, które pozwala³yby
odst¹piæ od ¿¹dania zaœwiadczenia lekarskiego od jakiejœ grupy osób ubiegaj¹cych siê
o œwiadczenia rodzinne z tytu³u urodzenia dziecka (np. od osób, które urodzi³y dziecko
lub zasz³y w ci¹¿ê przed 1 listopada 2009 r.). Przepisy takie nie zosta³y tak¿e zawarte
w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), któr¹ znowelizowano ustawê o œwiadczeniach
rodzinnych, wprowadzaj¹c obowi¹zek potwierdzenia opieki medycznej nad kobiet¹
w ci¹¿y. Zatem obowi¹zuj¹ce przepisy w tym zakresie jednoznacznie wskazuj¹, ¿e od
dnia 1 listopada 2009 r., wymagane jest, bez wyj¹tków, poœwiadczanie pozostawania
pod opiek¹ medyczn¹ co najmniej od dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y do dnia porodu.

Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektó-
rych innych ustaw, uchwalona przez Sejm RP 6 grudnia 2008 r., wesz³a w ¿ycie 1 stycz-
nia 2009 r., natomiast obowi¹zek potwierdzania opieki medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y,
zgodnie z art. 18 tej ustawy, wszed³ w ¿ycie 1 listopada 2009 r. Oznacza wiêc to dla tego
przepisu wyj¹tkowo d³ugie vacatio legis (10 miesiêcy), pozwalaj¹ce zainteresowanym
osobom zapoznaæ siê z nowym przepisem. PóŸne opublikowanie rozporz¹dzenia
w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y, uprawniaj¹cej do dodatku z ty-
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tu³u urodzenia dziecka utrudnia³o, co prawda, wczeœniejsze uzyskanie odpowiedniego
zaœwiadczenia lekarskiego, jednak nie stanowi³o przeszkody, aby przysz³a matka od 10
tygodnia ci¹¿y objêta by³a opiek¹ medyczn¹.

W zwi¹zku z powy¿szym trudno zgodziæ siê z zarzutem, ¿e powy¿sze zmiany s¹
przyk³adem dzia³ania prawa wstecz.

Powy¿sze stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej od szeregu miesiêcy
jest zamieszczone na stronie internetowej MPiPS i by³o wielokrotnie prezentowane
przedstawicielom gmin zajmuj¹cych siê przyznawaniem œwiadczeñ rodzinnych, a tak-
¿e zainteresowanym mediom. Zosta³o ono tak¿e przedstawione Ministerstwu Zdrowia.
Poniewa¿ kwestie zwi¹zane z przepisami ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, regulu-
j¹cymi zasady nabywania prawa do œwiadczeñ rodzinnych zwi¹zanych z urodzeniem
dziecka, nale¿¹ do kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, z czym Mini-
sterstwo Zdrowia siê zgodzi³o, nale¿y stwierdziæ, ¿e stanowisko Ministra Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej jest jedynym, w³aœciwym w tym zakresie.

MINISTER
Jolanta Fedak

47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. 199



Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Z doniesieñ prasowych wynika, i¿ w dniu 10 grudnia w Moskwie Polska
i Rosja uzgodni³y treœæ porozumienia miêdzyrz¹dowego w sprawie dostaw
rosyjskiego gazu do Polski. Aby jednak dostawy dosz³y do skutku, rz¹dy Pol-
ski i Rosji musz¹ jeszcze podpisaæ uzgodnion¹ umowê, a spó³ki Gazprom oraz
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – kontrakt. W ramach tego kon-
traktu ma nast¹piæ zwiêkszenie dostaw gazu do 10,2 miliarda m3 rocznie
oraz przed³u¿enie ich do 2037 r.

Do opinii publicznej trafi³o wiele zafa³szowanych informacji o procesie ne-
gocjacyjnym w sprawie aneksu do umowy miêdzyrz¹dowej i kontraktu na
dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej. Niejasnoœci, niedomówienia, niepe³ne
informacje i wreszcie nieprawdziwe dane dotycz¹ce cen i rozliczeñ gazowych
podawane podczas wspólnych negocjacji przez osoby z PGNiG, tak aby stwo-
rzyæ wra¿enie, ¿e Polska p³aci wiêcej za gaz, wzbudzi³y du¿e zaniepokojenie
wœród Polaków. Jak to mo¿liwe, ¿e w przypadku tak wa¿nego kontraktu do-
chodzi do sabota¿u, do dzia³añ na szkodê pañstwa?

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Premiera z zapyta-
niem, kiedy dojdzie do wi¹¿¹cych uzgodnieñ w zakresie wzajemnych rozliczeñ
i powi¹zañ miêdzy PGNiG i Gazpromem. Na jakim etapie znajduj¹ siê obecnie
negocjacje Polski z Rosj¹ w sprawie podpisania nowego kontraktu na zakup ga-
zu?

Wœród zagro¿eñ bezpieczeñstwa narodowego maj¹cych charakter ze-
wnêtrzny najwiêksze znaczenie ma uzale¿nienie polskiej gospodarki od dos-
taw surowców energetycznych z jednego Ÿród³a. Jak twierdzi rz¹d Polski,
aby temu zagro¿eniu przeciwdzia³aæ, d¹¿y siê m.in. do zapewnienia alterna-
tywnych Ÿróde³ energii i zró¿nicowanego zaopatrzenia w surowce energetycz-
ne. Dywersyfikacjê dostaw zapewniæ ma m.in. budowa terminala LNG
w Œwinoujœciu. Kontrakt na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej nasuwa g³ê-
bokie w¹tpliwoœci co do tego, czy przed³u¿enie umowy miêdzyrz¹dowej
o dwadzieœcia siedem lat bêdzie sukcesem, czy tylko zwi¹zaniem Polski nie-
korzystnym politycznym zobowi¹zaniem a¿ do roku 2037. Zwiêkszone dosta-
wy gazu z Rosji po roku 2014 bêd¹ znacz¹co utrudnia³y wykorzystanie
mo¿liwoœci terminala w Œwinoujœciu dla rzeczywistego zró¿nicowania Ÿróde³
dostaw gazu do Polski. W tej sytuacji terminal mo¿e staæ siê wprawdzie za-
wsze potrzebnym, ale tylko zabezpieczeniem na wypadek kryzysów w dos-
tawach z Rosji. Pozostawienie zasady indeksowania ceny gazu w stosunku
do ropy naftowej, zasada take or pay oraz obowi¹zuj¹cy do roku 2037 zakaz
reeksportu stawiaj¹ stronê polsk¹ w bardzo niekorzystnej sytuacji. Polska
w dalszym ci¹gu nie bêdzie te¿ mia³a praktycznie ¿adnych korzyœci z tytu³u
przesy³u na Zachód prawie 30 miliardów m3 gazu.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ w imieniu wyborców zapytujê, dla-
czego w tak wa¿nej sprawie pomija siê polsk¹ racjê stanu, a nawet, jak twier-
dzi wielu z nich, prowadzi siê dzia³ania godz¹ce w podstawy bezpieczeñstwa.

Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ

Warszawa, 1 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2304/10),

przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ senator Janinê Fetliñ-
sk¹, przedstawiam poni¿sze informacje w sprawie poruszonej przez Pani¹ senator.

Na wstêpie pragnê potwierdziæ, ¿e podczas ostatniej rundy negocjacyjnej w Mosk-
wie w dniu 10 grudnia 2010 r. strony osi¹gnê³y porozumienie w g³ównych obszarach
podejmowanych podczas rozmów tj. potwierdzono wczeœniejsze ustalenia m.in. doty-
cz¹ce przed³u¿enia kontraktu na dostawy gazu do RP do roku 2037, wielkoœci dostaw
na poziomie 10,2 mld m3/rok, wyd³u¿enia kontraktu na tranzyt gazu rosyjskiego do
Europy Zachodniej równie¿ do roku 2037, sposobie ustalania stawki taryfowej dla Eu-
RoPol Gaz SA oraz zasad zarz¹dzania spó³k¹ EuRoPol Gaz SA. W chwili obecnej na
ukoñczeniu s¹ prace zwi¹zane z uzgodnieniem tekstów pod wzglêdem jêzykowym. Zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach miêdzynarodowych (Dz. U. Nr 39,
poz. 443) oraz rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wy-
konania niektórych przepisów ustawy o umowach miêdzynarodowych (Dz. U. Nr 79,
poz. 981), kolejnym krokiem zmierzaj¹cym do podpisania umowy ze stron¹ rosyjsk¹
jest uzgodnienie jej treœci z w³aœciwymi ministrami, przed³o¿enie Radzie Ministrów
wniosku o jej zatwierdzenie, a nastêpnie jej podpisanie przez Prezesa Rady Ministrów
b¹dŸ inn¹ upowa¿nion¹ osobê. Niezbêdnym dla zakoñczenia negocjacji by³o zawarcie
porozumienia na poziomie korporacyjnym – w dniu 27 stycznia 2010 r. podpisano
w Moskwie trójstronne porozumienie miêdzy PGNiG, OAO Gazprom Export i spó³k¹
SGT EuRoPol Gaz SA. Porozumienie to ma wejœæ w ¿ycie po uzyskaniu zgód korpora-
cyjnych wszystkich stron.

Jednoczeœnie informujê, ¿e obecne negocjacje miêdzyrz¹dowe ze stron¹ rosyjsk¹
w sprawie dostaw gazu ziemnego do Polski wynikaj¹ z koniecznoœci zapewnienia do-
staw paliwa gazowego do kraju po wstrzymaniu dostaw gazu przez RosUkrEnergo.

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce w ostatnich latach kszta³towa³o siê na po-
ziomie oko³o 13,5 mld m3 rok. W oko³o 30% krajowe zapotrzebowanie na gaz ziemny
jest pokrywane przez wydobycie z rodzimych z³ó¿, a wiêkszoœæ jest przedmiotem im-
portu, g³ównie z kierunku wschodniego. W listopadzie 2006 r. PGNiG SA zawar³ umo-
wê kupna gazu ziemnego od RosUkrEnergo, umowa ta mia³a formalnie obowi¹zywaæ
do 1 stycznia 2010 r. Warto nadmieniæ, ¿e równolegle z zawarciem powy¿szej umowy
strona polska wyrazi³a zgodê na zmianê formu³y cenowej (wzrost o oko³o 10%) gazu im-
portowanego z Gazpromu. Szacuje siê, ¿e w latach 2007–2009, wzrost ceny importowa-
nego gazu wygenerowa³ dla gospodarki naszego kraju dodatkowe koszty jego zakupu na
poziomie oko³o 1 mld USD i w dalszym ci¹gu obowi¹zuje. W styczniu 2009 r., wskutek
rosyjsko-ukraiñskiego kryzysu gazowego, RosUkrEnergo wstrzyma³o dostawy gazu
ziemnego do Polski. W zwi¹zku z tym, dla zbilansowania dostaw gazu ziemnego do kra-
ju, niezbêdne sta³o siê zapewnienie dodatkowych dostaw surowca. Z uwagi na obecny
stan infrastruktury polskiego systemu przesy³owego gazu ziemnego mo¿liwy jest odbiór
surowca w wiêkszej iloœci przez punkty zdawczo-odbiorcze na granicy wschodniej.

Bezpoœrednio po kryzysie gazowym z pocz¹tku 2009 r., Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA niezw³ocznie podjê³o rozmowy z mo¿liwymi dostawcami gazu ziem-
nego, których efektem mia³o byæ podpisanie kontraktu na dostawy gazu ziemnego
w iloœciach pozwalaj¹cych na zbilansowanie krajowego zu¿ycia. Bior¹c pod uwagê ist-
niej¹c¹ infrastrukturê przesy³ow¹ oraz to, ¿e oczekiwano zawarcia bezpoœredniego
kontraktu na dostawy gazu z firm¹ o ugruntowanej pozycji na europejskim rynku ga-
zowym, PGNiG SA podjê³o rozmowy z rosyjsk¹ firm¹ Gazprom.
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Strona rosyjska, dostarczenie dodatkowych iloœci gazu (ponad te wynikaj¹ce z obo-
wi¹zuj¹cych kontraktów), uwarunkowa³a zawarciem aneksu do Porozumienia miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu
gazoci¹gów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej, zawartego w dniu 25 sierp-
nia 1993 r. – z póŸniejszymi aneksami.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e poziom dostaw rosyjskiego gazu ziemnego – 10,2 mld m3/rok, bêdzie
poziomem maksymalnym, z zachowaniem prawa do jego obni¿enia. Zatem je¿eli odniesie siê
t¹ ostatni¹ wielkoœæ do importu gazu ziemnego z kierunku wschodniego (³¹czne dostawy
z Gazprom Eksport i RosUkrEnergo) w 2008 r., który wyniós³ 9,7 mld m3 to widaæ jednoznacz-
nie, ¿e nie stanowiæ ona bêdzie zagro¿enia zwi¹zanego z brakiem mo¿liwoœci odbioru gazu
przez stronê polsk¹. Dodatkowo planowany rozwój inwestycji w elektroenergetyce zwi¹zany
z budow¹ nowych bloków gazowo – parowych w perspektywie najbli¿szych lat wp³ynie na
wzrost zapotrzebowania na gaz w iloœci oko³o 2 mld m3. Tak¿e pragnê poinformowaæ, ¿e
w zwi¹zku z bardzo niskimi temperaturami w miesi¹cu styczniu 2010 r. obserwuje siê rekor-
dowe – nienotowane nigdy wczeœniej – zapotrzebowanie na gaz ziemny. Przyk³adowo, w dniu
26 stycznia to zapotrzebowanie dobowe przekracza³o 68 mln m3. Gdyby nie dodatkowe dosta-
wy gazu z Federacji Rosyjskiej – wiêksze ani¿eli przewiduj¹ zapisy obecnego kontraktu – nie-
zbêdne by³oby skorzystanie z ograniczeñ w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców,
a to wi¹za³oby siê z milionowymi stratami dla gospodarki kraju.

Odnosz¹c siê do poruszonych przez Pani¹ senator kwestii zasad indeksowania cen
gazu w stosunku do cen ropy naftowej oraz zasady take or pay i zakazu reeksportu infor-
mujê, ¿e wiêkszoœæ kontraktów na dostawy rosyjskiego gazu ziemnego do pañstw UE
tak¿e zawiera analogiczne obwarowania.

Nie zgadzam siê z tez¹ zawart¹ w oœwiadczeniu Pani senator jakoby Polska w dal-
szym ci¹gu nie bêdzie te¿ mia³a praktycznie ¿adnych korzyœci z tytu³u przesy³u na Za-
chód prawie 30 miliardów m3 gazu. Do korzyœci zwi¹zanych z tranzytem gazu przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y zaliczyæ chocia¿by wp³ywy z tytu³u podat-
ków do bud¿etu pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego, a tak¿e fakt, ¿e Polska
jest jednym z odbiorców gazu transportowanego t¹ drog¹, wiêc wykorzystanie tranzy-
towego po³o¿enia przyczynia siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa i stabilnoœci dostaw.

W Polityce energetycznej Polski do 2030 roku, dokumencie przyjêtym przez Radê
Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r., realizacjê g³ównego celu – zapewnienie bezpieczeñ-
stwa energetycznego kraju w sektorze gazu ziemnego – planuje siê osi¹gn¹æ miêdzy inny-
mi poprzez rozbudowê krajowego systemu przesy³owego w celu umo¿liwienia odbioru
gazu z terminalu LNG w Œwinoujœciu, który jest obecnie projektem priorytetowym w ob-
szarze dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Za projekt odpowiada OGP GAZ –
SYSTEM SA. Realizacja tego projektu przewidywana jest na po³owê 2014 r. Zdolnoœæ prze-
³adunkowa terminalu ma wynosiæ 5,0 mld m3 (mo¿liwoœæ rozbudowy do 7,5 mld m3).

W dniu 29 kwietnia 2009 r. PGNiG SA zawar³o z katarsk¹ firm¹ Qatargas umowê
na dostawy skroplonego gazu ziemnego w iloœci 1 mln t rocznie (co odpowiada 1,4 mld
m3). Umowa zosta³a podpisana na 20 lat.

W dniu 20 sierpnia 2009 r. podmioty odpowiedzialne za realizacjê inwestycji (tj.
PLNG Sp. z o.o., OGP GAZ-SYSTEM SA, ZMPSiŒ SA, UM w Szczecinie) podpisa³y poro-
zumienie o wspó³pracy. Okreœla ono zasady wspó³pracy pomiêdzy stronami, w szcze-
gólnoœci zakresy rzeczowe i harmonogramy poszczególnych podprojektów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wszystkie dotychczasowe dzia³ania przebiegaj¹ zgodnie
z przyjêtym harmonogramem prowadzenia prac.

Przedk³adaj¹c powy¿sze informacje wyra¿am przekonanie, ¿e bêd¹ one stanowi³y
wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na oœwiadczenie Pani senator Fetliñskiej.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Niepokoj¹ce s¹ doniesienia prasowe o kontrowersyjnych zapisach, jakie
maj¹ znaleŸæ siê w nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
³alnoœci kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o bibliote-
kach.

Obowi¹zuj¹ca obecnie ustawa zakazuje ³¹czenia bibliotek publicznych
z innymi instytucjami oraz bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Ponadto
bibliotek szkolnych i pedagogicznych nie mo¿na ³¹czyæ, dzieliæ ani likwido-
waæ.

W przygotowywanym projekcie proponuje siê uchyliæ ten zakaz i umo¿li-
wiæ wszystkim bibliotekom ³¹czenie siê z oœrodkami kultury, muzeami czy in-
nymi bibliotekami. Ma to obni¿yæ koszty i zwiêkszyæ efektywnoœæ.

Wed³ug Polskiego Zwi¹zku Bibliotek takie ³¹czenie mo¿e zablokowaæ roz-
wój bibliotek. Ich dzia³alnoœæ nie jest dla w³adz samorz¹dowych prioryteto-
wa, mo¿e dojœæ do ciêcia kosztów w³aœnie kosztem bibliotek. Bibliotekarze
obawiaj¹ siê powrotu do sytuacji sprzed 2000 r., kiedy biblioteki publiczne
mo¿na by³o przekszta³caæ. £¹czono je z bibliotekami szkolnymi, domami kul-
tury, muzeami, a nawet oœrodkami sportu i rekreacji. W ten sposób samo-
dzielnoœæ utraci³o kilkaset placówek. W wiêkszoœci przypadków biblioteki
przestawa³y siê rozwijaæ, traci³y rozdzielane centralnie œrodki na zakupy
i sprzêt. Wiele wypad³o z ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, która umo¿liwia
wymianê informacji i materia³ów.

Œrodowisko bibliotekarzy jest zaniepokojone, gdy¿ obawia siê, ¿e wpro-
wadzenie tego zapisu spowoduje ciêcia finansowe przeprowadzane przez
centralne instytucje lub samorz¹dy, a co za tym idzie zmniejszenie iloœci nie-
dochodowych bibliotek. Niew¹tpliwie planowane rozwi¹zania prawne mog¹
stworzyæ sytuacjê, w której biblioteki szkolne mog¹ byæ zdominowane przez
biblioteki publiczne i zlikwidowane, a te z ma³ych wiejskich miejscowoœci bê-
d¹ doprowadzone do upadku. Nale¿y dostrzec, i¿ biblioteki w œrodowiskach
wiejskich czêsto s¹ jedynymi oœrodkami kultury, nie ma tam kin, teatrów.
Dzieci i m³odzie¿, a tak¿e osoby doros³e przy braku innych form kultury czêsto
korzystaj¹ z bibliotek.

Zastanawiaj¹ce jest, i¿ w obecnych czasach, przy spadku czytelnictwa
i groŸbie funkcjonalnego analfabetyzmu, zamiast wprowadziæ program walki
z tymi niepokoj¹cymi zjawiskami, Polska zamierza zmniejszyæ liczbê biblio-
tek. Ma³e wiejskie biblioteki, oddalone o kilkadziesi¹t kilometrów od innych
oœrodków kultury, to miejsca, w których przetrwa³a sztuka czytania i sztuka
rozmowy o ksi¹¿ce. Jak mo¿na odebraæ gwarantowany im przez Konstytucjê
RP dostêp do kultury?

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
W jaki sposób rz¹d polski zamierza przeciwdzia³aæ spadkowi czytelnic-

twa w kraju, skoro planuje siê wprowadziæ takie zmiany?
Co z programem Biblioteka+, który mia³ s³u¿yæ rozwojowi i przekszta³ce-

niu bibliotek w nowoczesne oœrodki informacji i kultury?

Janina Fetliñska

47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. 203



OdpowiedŸ

Warszawa, 12.02.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pani Senator Janiny Fetliñskiej BPS/DSK-043-

-2305/10 z 20 stycznia 2010 roku dotycz¹cego nowelizacji ustawy o bibliotekach
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

W ramach proponowanej nowelizacji ustawy o bibliotekach nie przewiduje siê
zmiany art. 19 stanowi¹cego, ¿e ka¿da gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedn¹
bibliotekê publiczn¹ oraz art. 22 ww. ustawy stanowi¹cego o tym, ¿e w ka¿dej szkole
prowadzona jest biblioteka szkolna. Nie jest tak¿e przewidywana zmiana polegaj¹ca na
umo¿liwieniu ³¹czenia bibliotek szkolnych z publicznymi.

Nie podzielam pogl¹du by skutkiem, proponowanych w ustawie o bibliotekach
zmian maj¹cych na celu zniesienie zakazu ³¹czenia bibliotek publicznych z innymi in-
stytucjami kultury, mia³a byæ degradacja bibliotek polskich.

Polska jest krajem dysponuj¹cym jedn¹ z najwiêkszych w Europie sieci¹ bibliotek
publicznych. Nie przek³ada siê to niestety na poziom czytelnictwa. Dzisiaj w Polsce ma-
my do czynienia z najni¿szym poziomem czytelnictwa od blisko 20 lat – na 100 Polaków
67 deklaruje, ¿e w ostatnim roku nie przeczyta³a ¿adnej ksi¹¿ki, a poziom wskaŸników
czytania ze zrozumieniem okreœlonych przez OECD jest jednym z ni¿szych w Europie.
Nale¿y moim zdaniem podejmowaæ wszelkie dzia³ania, które te niekorzystne trendy
mog¹ odwróciæ. W tym celu niezbêdne jest stworzenie podstaw organizacyjnych i praw-
nych dla powstawania i funkcjonowania nowoczesnych, elastycznych i samodziel-
nych placówek, s³u¿¹cych aktywnoœci kulturalnej lokalnych œrodowisk oraz integracji
spo³ecznej. Wydaje siê, ¿e funkcjonowanie na terenie gminy jednego prê¿nego, wielo-
funkcyjnego centrum kultury lepiej zaspokoi potrzeby spo³eczne. Dzisiejsza biblioteka
nie mo¿e byæ miejscem gdzie tylko udostêpnia siê ksi¹¿ki. Rozwój nowych technologii,
cyfryzacja, digitalizacja, rozwijaj¹cy siê sektor udostêpniania ksi¹¿ek i informacji
on-line stawiaæ bêd¹ przed bibliotekami wyzwania i koniecznoœæ reagowania na zmie-
niaj¹ce siê spo³eczne potrzeby. Tworzeniu takich bibliotek sprzyjaæ ma przygotowywa-
ny w Ministerstwie program Biblioteka +. Program ten znajduje siê obecnie w fazie
uzgodnieñ z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Podkreœlam, ¿e wprowadzone zmiany jedynie stwarzaj¹ mo¿liwoœci ³¹czenia ró¿-
nych instytucji kultury a nie nak³adaj¹ taki obowi¹zek. Przekonany jestem, ¿e w gmi-
nach gdzie biblioteki publiczne prowadz¹ aktywn¹ i ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ dobrze
zaspokajaj¹c spo³eczne potrzeby pozostan¹ one samodzielnymi instytucjami. Propo-
nowana nowelizacja ma na celu stworzenie warunków dla powo³ywania przez jedno-
stki samorz¹du terytorialnego nowych instytucji, które ³¹czyæ bêd¹ wiele funkcji
i proponowaæ bogat¹ ofertê kulturaln¹.

Z powa¿aniem

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

W zwi¹zku z zaawansowanymi ju¿ pracami zwi¹zanymi z budow¹ sta-
dionów przygotowywanych w kilku miastach Polski na Mistrzostwa Euro
2012, uprzejmie proszê o nastêpuj¹ce informacje.

1. Jakie s¹ ca³kowite koszty budowy stadionów w miastach, w których
przewidywane s¹ mecze z okazji Euro 2012? Proszê o pe³n¹ informacjê wraz
z kosztami przygotowania placów pod budowê stadionów oraz rekompensat
za dzia³ki czy zakup mieszkañ dla osób wysiedlonych z terenów, na których
budowany jest stadion.

2. Jaki procent kosztów zwi¹zanych z budow¹ stadionu pokrywa bud¿et
pañstwa, a jaki pokrywaj¹ poszczególne miasta?

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pani Senator Janiny Fetliñskiej przekazane pismem

z dnia 20 stycznia 2010 r. (sygn. BPS/DSK-043-2306/10) w sprawie budowy stadio-
nów przygotowywanych w kilku miastach Polski na Mistrzostwa UEFA EURO 2012
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

1) aktualne, ca³kowite koszty budowy, rozbudowy lub przebudowy stadionów w mia-
stach gospodarzach UEFA EURO 2012™ s¹ nastêpuj¹ce:
a. Gdañsk – 864 186 844,00 z³;
b. Poznañ – 537 000 000,00 z³;
c. Wroc³aw – 853 423 000,00 z³;
d. Warszawa – 1 914 631 000,00 z³.

Powy¿sze kwoty obejmuj¹ ca³kowite planowane koszty, pocz¹wszy od fazy przygo-
towawczej projektu (projektowanie, roboty przygotowawcze, doradztwa, nadzór inwe-
storski, zakup ziemi lub wyw³aszczenie, obs³uga prawna, op³aty bankowe za
przewalutowanie, itp.), koszty prac budowlanych (umowy podpisane z wykonawcami
prac przygotowawczych, ziemnych, generalnymi wykonawcami) oraz przewidywane
koszty zwi¹zane z nierozstrzygniêtymi jeszcze przetargami (instalacje niskopr¹dowe,
doradztwo techniczne). Ministerstwo Sportu i Turystyki nie posiada informacji na te-
mat wielkoœci odszkodowañ za dzia³ki i zakup mieszkañ dla osób wyw³aszczonych z te-
renów, na których budowane s¹ stadiony.

2) bud¿et pañstwa pokrywa nastêpuj¹cy procent kosztów zwi¹zanych z budow¹ sta-
dionów:
a. Gdañsk – oko³o 16,7% – 144 mln z³;
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b. Poznañ – oko³o 20,5% – 110 mln z³;
c. Wroc³aw – oko³o 12,9% – 110 mln z³;
d. Warszawa –100%.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
SPORTU I TURYSTYKI
Ryszard Stachurski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera
oraz do prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Warszawska akcja usuwania krzy¿y stawianych ofiarom wypadków
drogowych z poboczy dróg wzbudzi³a u wielu Polaków niesmak i za¿enowa-
nie. Zawiadomi³ mnie o tym miêdzy innymi pan Krzysztof Z. wraz z grup¹
warszawskich motocyklistów. Akcjê podj¹³ Warszawski Zarz¹d Dróg Miej-
skich, t³umacz¹c j¹ wymogami prawa o ruchu drogowym. Skoro akcja zosta³a
przeprowadzona zgodnie z prawem, to czemu pod os³on¹ nocy, a nie w œwiet-
le dziennym? Zastanawiaj¹ce jest, dlaczego w³aœnie akcjê tê przeprowadzo-
no miesi¹c po szokuj¹cym wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
nakazuj¹cym usuniêcie krzy¿y z w³oskich szkó³. Jeszcze niedawno krzy¿e,
które w niektórych miejscach stoj¹ od kilku lat i traktowane s¹ przez bliskich
ofiar jak alternatywne nagrobki, nikomu nie przeszkadza³y. Co sprawi³o, ¿e
Zak³ad Oczyszczania Miasta dosta³ zlecenie akurat teraz? Dlaczego ZDM nie
wyst¹pi³ z inicjatyw¹, aby ludzie sami te krzy¿e zabrali, tylko zdecydowa³
o ich usuniêciu? Przecie¿ wiele z tych krzy¿y by³o poœwiêconych.

Stawianie krzy¿y ofiarom œmiertelnych wypadków drogowych wros³o ju¿
w nasz¹ kulturê i tradycjê. W ten sposób upamiêtniamy bliskich, którzy ode-
szli w tragicznych okolicznoœciach. Przy wielu traktach od wieków spotyka-
my kapliczki, bardziej niebezpieczne od prowizorycznych krzy¿y, gdy¿ czêsto
solidne, murowane. I nikt nie nawo³uje, aby je usuwaæ.

T³umaczenie, ¿e krzy¿e stanowi¹ zagro¿enie dla uczestników ruchu drogo-
wego w sytuacji, gdy rzeczywisty stan dróg mocno odbiega od standardów eu-
ropejskich, gdy dziura piêtrzy siê na dziurze, a ulice s¹ s³abo oœwietlone i Ÿle
zabezpieczone, nie s¹ przekonuj¹ce. Gdybyœmy przyjêli ten tok rozumowania,
doszlibyœmy do prostych wniosków, ¿e trzeba wyci¹æ wszystkie przydro¿ne
drzewa, a wszystkie znaki drogowe i sygnalizacjê œwietln¹ montowaæ na
umieszczonych nad jezdni¹ stalowych mostkach, których ramiona podtrzymu-
j¹ce by³yby oddalone od ulic o kilkadziesi¹t metrów.

W innych miastach jakoœ krzy¿e poœwiêcone ofiarom wypadków drogo-
wych nie stanowi¹ zagro¿enia, a nawet wed³ug opinii policji pe³ni¹ w pew-
nym sensie rolê prewencyjn¹, bo przypominaj¹ kierowcom, do czego mo¿e
doprowadziæ brawura, lepiej ni¿ „czarne punkty”. Widok takich krzy¿y pobu-
dza refleksje, ludzie zaczynaj¹ mimowolnie ograniczaæ prêdkoœæ.

Krzy¿e stawiane na miejscu wypadków drogowych s¹ œwiadectwem
cierpienia, które siê tam zdarzy³o, oraz wiary i pamiêci osoby, która to czyni.
Administracyjne decyzje o usuwaniu krzy¿y z miejsc wypadków s¹ œwiadec-
twem bezdusznego stosowania litery prawa, które zabrania stawiania
w pasie drogowym krzy¿y, a zezwala na du¿o wiêksze i bardziej rozprasza-
j¹ce uwagê kierowców reklamy.

Nie popieram masowego ustawiania krzy¿y przydro¿nych, gdzie popa-
dnie, choæ rozumiem intencje, jakie przyœwiecaj¹ rodzinom ofiar oraz ich
uczucia. Nie mogê siê jednak zgodziæ na masowe i bezmyœlne ich usuwanie.
Czy¿ nie mo¿na usuwaæ w porozumieniu z rodzinami ofiar tylko tych krzy¿y,
które faktycznie mog¹ stanowiæ zagro¿enie? Czy¿ nie mo¿na pozostawiæ
krzy¿y przy zachowaniu odpowiednich warunków: materia³u, z którego s¹
wykonane, wysokoœci, odleg³oœci od jezdni?

Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 27 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2308/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pani¹ Ja-
ninê Fetliñsk¹ podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 roku
w sprawie usuwania krzy¿y stawianych wzd³u¿ szlaków komunikacyjnych, uprzejmie
informujê, i¿ poruszona w wyst¹pieniu problematyka pozostaje poza zakresem w³aœci-
woœci Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Przedmiotowe kwestie reguluj¹ przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o dro-
gach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 39
ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ww. ustawy, lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie-
zwi¹zanych z potrzebami ruchu drogowego lub te¿ jego zajêcie, w celu umiejscowienia
na nim takich urz¹dzeñ, wymaga zezwolenia zarz¹dcy drogi, które wydawane jest
w formie decyzji administracyjnej. Stosownie do postanowieñ art. 19 ust. 2 przedmio-
towej ustawy, zarz¹dcami dróg s¹: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
(w odniesieniu do dróg krajowych), zarz¹d województwa (w odniesieniu do dróg woje-
wódzkich), zarz¹d powiatu (w odniesieniu do dróg powiatowych), a w przypadku dróg
gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Maj¹c powy¿sze na uwadze, w opinii Ministerstwa SWiA, zasadnym wydaje siê, aby
w przedmiotowej sprawie stanowisko zaj¹³ Minister Infrastruktury, który jako minister
w³aœciwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Generalnym Dyrektorem Dróg
Krajowych i Autostrad [vide: art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia-
³ach administracji rz¹dowej (tj.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.) w zw.
z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216,
poz. 1594)].

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
PREZYDENTA
MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, 22.02.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na wyst¹pienie BPS/DSK-043-2309/10 z dnia 10 stycznia 2010 r.,
dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senator Janinê Fetliñsk¹ podczas 47. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r. w sprawie usuwania krzy¿y znajduj¹cych
siê w miejscach wypadków drogowych na terenie m.st. Warszawy, przedstawiam na-
stêpuj¹ce stanowisko.

Pas drogowy jest nieruchomoœci¹ o szczególnym charakterze, na terenie której
ustawodawca ustali³ system nakazów, zakazów i ograniczeñ prawnych w tym celu, aby
by³ on wykorzystywany przede wszystkim dla potrzeb ruchu ko³owego i pieszego oraz
dla potrzeb zarz¹dzania drogami, z priorytetem zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu
drogowego.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z póŸn. zm.), w art. 39 ust. 1 pkt 1 zabrania dokonywania w pasie drogowym
czynnoœci, które mog³yby powodowaæ niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urz¹dzeñ
albo zmniejszenie jej trwa³oœci oraz zagra¿aæ bezpieczeñstwu ruchu drogowego,
a w tym, lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urz¹dzeñ, przedmiotów
i materia³ów niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem,
utrzymaniem i ochron¹ dróg wymaga zezwolenia zarz¹dcy drogi, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej. W przypadku zajêcia pasa drogowego bez zezwolenia zarz¹dcy drogi
lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu, zarz¹dca drogi zobowi¹zany jest
podj¹æ dzia³ania, które spowoduj¹ przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego.

¯aden z usuniêtych krzy¿y nie mia³ stosownego zezwolenia na umieszczenie go
w pasie drogowym, co spowodowa³o podjêcie dzia³añ przez s³u¿by miejskie.

Pragnê zapewniæ, ¿e przywracanie pasa drogowego do stanu zgodnego z prawem nie
by³o zwrócone przeciw komukolwiek i nie wpisywa³o siê w ¿adn¹ kampaniê. Dzia³ania
jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy mia³y na celu wy³¹cznie realizacjê ustawo-
wych zadañ zarz¹dcy drogi. Nawet w najmniejszym stopniu zamiarem tym nie by³o
dzia³anie przeciwko rodzinom ofiar wypadków drogowych, ani wierze chrzeœcijañskiej
i jej symbolom.

Ka¿da tragedia drogowa, a zw³aszcza taka, która niesie za sob¹ ofiary œmiertelne,
jest przyjmowana z wielkim smutkiem. Dlatego te¿ wspólnie z Policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹
i innymi s³u¿bami Miasta, zarz¹dca dróg stale podejmuje dzia³ania, które maj¹ elimi-
nowaæ przyczyny wypadków, d¹¿¹c jednoczeœnie do tego, aby poruszanie siê po dro-
gach publicznych m.st. Warszawy by³o bezpieczne, a liczba wypadków i ich ofiar
mala³a.

Zapewniam, ¿e ka¿dy z krzy¿y usuniêtych przez Zarz¹d Oczyszczania Miasta trak-
towany by³ z nale¿ytym szacunkiem i chroniony przed uszkodzeniem w opakowaniu
foliowym. Krzy¿e zosta³y zaewidencjonowane, sporz¹dzano dokumentacjê fotograficz-
n¹ przed i po ich zapakowaniu.

PREZYDENT
MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
Hanna Gronkiewicz-Waltz
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera
oraz do prezydenta miasta Wroc³awia Rafa³a Dutkiewicza

Zaniepokoi³y mnie fakty podane przez gazetê „Nasz Dziennik” w dniu 23
grudnia 2009 r. o reaktywacji pruskich tradycji we Wroc³awiu. Wszystko
dzieje siê pod pretekstem powrotu do historycznego nazewnictwa.

Hala Ludowa wznoszona w latach 1911–1913 jest ju¿ nazywana Hal¹
Stulecia, choæ nie stoi za tym ¿adna decyzja prawna. Takie miano nadano jej
w 1913 r. na czêœæ tryumfu niemieckiego orê¿a w bitwie pod Lipskiem, pod-
czas której Prusy i Austria rozgromi³y wojska Napoleona Bonapartego, a ¿y-
cie straci³ ksi¹¿ê Józef Poniatowski. Obiekt formalnie wci¹¿ jest Hal¹
Ludow¹, ale w momencie starania siê o wpis na listê zabytków Œwiatowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO powrócono do Hali Stulecia. Fakt ten bar-
dzo negatywnie ocenia profesor Tadeusz Marczak z Instytutu Studiów Miê-
dzynarodowych Uniwersytetu Wroc³awskiego, który twierdzi, jak podaje
„Nasz Dziennik”, i¿ „nie ma to nic wspólnego z histori¹ Polski. To tak, jak byœ-
my czcili w³asn¹ klêskê”.

Znajduj¹ca siê w centrum miasta ulica Ofiar Oœwiêcimskich mia³aby zo-
staæ przemianowana na ulicê Junkrów (junkrzy to dawni przedstawiciele
pruskiej szlachty, s³u¿¹cy g³ównie w wojsku, którzy nadawali ton niemieckiej
polityce zagranicznej, opowiadaj¹c siê za nowymi podbojami, szczególnie
ziem s³owiañskich). Przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej
Wroc³awia Jerzy Skoczylas zaskoczony informacj¹ zapewnia, i¿ taki wnio-
sek, gdyby wp³yn¹³, w tym sk³adzie komisji absolutnie nie uzyska akceptacji.
A jednak nazwa ulicy Ofiar Oœwiêcimskich rzeczywiœcie zostanie zmieniona.
Jest to spowodowane uchwa³¹ Sejmu, zgodnie z któr¹ nie by³o obozu oœwiê-
cimskiego, tylko by³ obóz w Auschwitz. Jak dowiedzieli siê dziennikarze ga-
zety, bierze siê pod uwagê zmianê nazwy ulicy Ofiar Oœwiêcimskich na ulicê
Pañsk¹, co oznacza³oby wedle opinii Komisji Kultury i Towarzystwa Mi³oœni-
ków Wroc³awia powrót do historycznej nazwy.

Wed³ug profesora Tadeusza Marczaka z Instytutu Studiów Miêdzynaro-
dowych Uniwersytetu Wroc³awskiego zupe³nie nietrafiona jest propozycja
przemianowania ulicy Ofiar Oœwiêcimskich na ulicê Pañsk¹. Nazwê ulicy
Pañskiej (Herrenstrasse) do roku 1945 nosi³a obecna ulica Kie³baœnicza. Po co
wiêc wprowadzaæ mêtlik do historycznego nazewnictwa?

Jeœli zatem istniej¹ uzasadnione powody do zmiany nazwy ulicy Ofiar
Oœwiêcimskich, to przysz³a nazwa powinna uwzglêdniaæ albo w³aœciw¹ na-
zwê obozu, czyli powinna to byæ ulica Ofiar Auschwitz albo œw. Maksymiliana
Marii Kolbego. Ojciec Kolbe, który ofiarowa³ w³asne ¿ycie za ¿ycie wspó³wiêŸ-
nia i poniós³ mêczeñsk¹ œmieræ w obozowym bunkrze g³odowym by³by naj-
w³aœciwszym patronem dla obecnej ulicy Ofiar Oœwiêcimskich. W ten sposób
Wroc³aw zyska³by kilka znacz¹cych punktów upamiêtniaj¹cych zbrodniê lu-
dobójstwa. Obok wspomnianego wy¿ej placu Bohaterów Getta i ulicy Edyty
Stein, by³aby równie¿ ulica Maksymiliana Kolbego.

Jerzy Skoczylas zapytany przez dziennikarzy gazety „Nasz Dziennik”
o mo¿liwoœæ nadania fragmentowi Pasa¿u Staromiejskiego imienia rotmistrza
Witolda Pileckiego stwierdzi³, ¿e po sesji Rady Miejskiej, na której zapad³a de-
cyzja o przekazaniu tej propozycji do tak zwanego drugiego czytania, zwróco-
no siê w trybie pilnym do prezydenta Wroc³awia, aby wskaza³ ulice, mosty,
obwodnice, które mog³yby byæ nazwane imieniem tego wielkiego bohatera. Je-
rzy Skoczylas zapewnia, ¿e je¿eli bêdzie du¿a determinacja, aby jednak by³
w tym miejscu bulwar Rotmistrza Pileckiego, to komisja nie bêdzie siê temu
sprzeciwia³a.

Mam nadziejê, ¿e na mapie Wroc³awia pojawi siê tak¿e bulwar Rotmistrza
Pileckiego, naocznego œwiadka ludobójstwa niemieckiego i ofiary ludobójstwa
stalinowskiego. Wydaje siê zasadne upamiêtnienie w tym kontekœcie heroicz-
nej postaci Henryka S³awika, który uratowa³ co najmniej piêæ tysiêcy ¯ydów,
p³ac¹c w³asnym ¿yciem za tê dzia³alnoœæ. Listê polskich bohaterów mo¿na wy-
d³u¿aæ w nieskoñczonoœæ.
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Zwracam siê zatem do Pana Ministra z zapytaniem, dlaczego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej istnieje przyzwolenie na przywracanie pruskiego nazew-
nictwa, a zas³u¿eni Polacy nie s¹ brani pod uwagê podczas wybierania nazw
ulic, mostów, obwodnic, placów.

Pana Prezydenta Wroc³awia zapytujê tak¿e, dlaczego z urzêdu nie dba
o pielêgnowanie historii i dumy narodowej w tym piastowskim mieœcie po-
przez odpowiedni¹ politykê w tym zakresie.

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ
PREZYDENTA
MIASTA WROC£AWIA

Wroc³aw, 4 lutego 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pismo Pani Marsza³ek w sprawie oœwiadczenia senator Janiny

Fetliñskiej informujê, ¿e z uwag¹ zapozna³em siê z jego treœci¹.
Rozumiem troskê pani senator o sferê symboliczn¹ wyra¿on¹ w nazwach miejsco-

wych we Wroc³awiu. Chcia³bym jednak zaznaczyæ, ¿e jej niepokój, wyra¿ony w s³owach
o „reaktywacji pruskich tradycji” jest nieuzasadniony,

Odnoœnie do nazwy ulicy Ofiar Oœwiêcimskich, informujê, ¿e w chwili obecnej toczy
siê w tej sprawie dyskusja medialna w lokalnej prasie. Aktywnymi jej uczestnikami s¹
politycy, autorytety naukowe, a tak¿e wroc³awskie organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce
na rzecz upamiêtnienia ofiar obozu Auschwitz Birkenau. Œwiadom niezwyk³ej wagi
i delikatnoœci materii historycznej oraz szanuj¹c utrwalon¹ wœród wroc³awian nazwê
„Ofiar Oœwiêcimskich”, w chwili obecnej nie planujê sk³adania wniosku do Rady Miej-
skiej Wroc³awia o zmianê tej nazwy. Moim zamiarem jest natomiast dodatkowe upa-
miêtnienie ofiar tej zbrodni poprzez ustawienie w ci¹gu ulicy monumentu im
poœwiêconego.

W sprawie nadania imienia Witolda Pileckiego fragmentowi bulwaru we Wroc³awiu,
toczy siê obecnie debata w Radzie Miejskiej Wroc³awia. Z mojej strony zapewniam, ¿e
moj¹ intencj¹ jest jak najbardziej godne oddanie czci Rotmistrza. Ostateczna decyzja
o tym, która ulica zostanie nazwana jego imieniem zostanie podjêta przez radnych.
Chcia³bym tak¿e poinformowaæ, ¿e z mojej inicjatywy od jesieni ub. roku we wroc³aw-
skich szko³ach ponadpodstawowych pokazywana jest specjalna wystawa poœwiêcona
Witoldowi Pileckiemu. Moim zamiarem jest, aby w bie¿¹cym roku szkolnym jak najwiêk-
sza liczba wroc³awskiej m³odzie¿y mog³a zapoznaæ siê z t¹ bohatersk¹ postaci¹.

Proszê o przyjêcie wyrazów szacunku

Rafa³ Dutkiewicz
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 12 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2308/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pani¹ Ja-
ninê Fetliñsk¹ podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany nazewnictwa ulic, mostów, obwodnic, placów, uprzejmie przedsta-
wiam nastêpuj¹ce informacje.

Gmina jako jednostka samorz¹du terytorialnego posiada osobowoœæ prawn¹, gwa-
rantuj¹c¹ jej samodzielnoœæ w wykonywaniu zadañ publicznych we w³asnym imieniu
i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Samodzielnoœæ gminy podlega ochronie s¹dowej.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj.:
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.), do zakresu dzia³ania gminy nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie s¹ zastrze¿one na rzecz
innych podmiotów. Taka konstrukcja prawna powoduje istnienie domniemania na
rzecz ogólnej w³aœciwoœci gminy we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym, które
na podstawie ustaw nie zosta³y zastrze¿one na rzecz innych organów.

Stosownie do art. 18 ww. ustawy, wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³a-
nia gminy, które z mocy ustawy samorz¹dowej lub innych ustaw nie stanowi¹ w³aœci-
woœci innych organów gminy – rozstrzyga rada gminy. Podkreœlenia przy tym wymaga,
i¿ przepis ten wœród spraw nale¿¹cych do wy³¹cznej kompetencji rady gminy wskazuje
w ust. 2 pkt 13 podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów bê-
d¹cych drogami publicznymi lub nazw dróg wewnêtrznych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 roku Nr 19,
poz. 115 z póŸn. zm.).

Przywo³any przepis przes¹dza tym samym o wy³¹cznej w³aœciwoœci organu stano-
wi¹cego gminy do decydowania o nazewnictwie ulic i ewentualnej celowoœci zmian
w tym zakresie, co znalaz³o równie¿ potwierdzenie w orzecznictwie administracyjnym
(np. wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 19 lipca 2005 roku, sygn. OSK
1794/04).

Przedstawiaj¹c powy¿sze, wskazaæ jednoczeœnie nale¿y na instytucjê demokracji
bezpoœredniej, jak¹ jest referendum lokalne. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
15 wrzeœnia 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z póŸn. zm.) za po-
œrednictwem tej instytucji, mieszkañcy jednostki samorz¹du terytorialnego jako cz³on-
kowie wspólnoty samorz¹dowej mog¹ wyraziæ w drodze g³osowania swoj¹ wolê co do
sposobu rozstrzygania sprawy dotycz¹cej wspólnoty, mieszcz¹cej siê w zakresie zadañ
i kompetencji organów okreœlonej jednostki (np. sprawy nazewnictwa ulic i placów).

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
Jak wynika z informacji podanych w internecie (interia.pl), na pocz¹tku

wrzeœnia 2009 r. hamburska policja aresztowa³a dwóch polskich obywateli:
trzydziestoletniego Marcina S., pochodz¹cego z miejscowoœci Cerekiew i trzy-
dziestoczteroletniego Dariusza Z. z Knurowa, którym zarzucono handel ludŸmi,
strêczycielstwo i zmuszanie nieletnich do czynnoœci seksualnych. Ich ofiara-
mi sta³y siê czternastoletnia Aneta i piêtnastoletnia Marta.

Obie dziewczynki zaginê³y w Polsce ju¿ w marcu, zosta³y podstêpem wy-
wiezione z Polski i sprzedane. W Hamburgu przez ponad pó³ roku by³y bite,
gwa³cone, gro¿ono im broni¹ i zmuszano je do prostytucji. W mieszkaniu,
gdzie by³y przetrzymywane przez trzech Polaków, oprawcy zrobili dziewczy-
nom rozbieran¹ sesjê zdjêciow¹. Fotografie trafi³y do og³oszeñ towarzyskich
w internecie z cen¹ 150 euro za godzinê. W ten sposób do mieszkania w Ham-
burgu trafiali klienci.

Po kilku miesi¹cach przestêpcy stwierdzili, ¿e dziewczyny nie zarabiaj¹
tyle, ile planowali. Pos³uguj¹c siê fa³szywymi dokumentami, w których figu-
rowa³y jako dwudziestojednolatki, zatrudnili je w jednym z najwiêkszych do-
mów publicznych w Hamburgu „Geizhaus”. £adne i zgrabne Polki wzbudza³y
du¿e zainteresowanie wœród klientów. Nikomu nie przysz³o do g³owy, ¿e to
porwane i zastraszone nastolatki, które nie zna³y nawet niemieckiego.

W trakcie policyjnych poszukiwañ pojawi³y siê wskazówki, ¿e co naj-
mniej jedna z nich mog³a zostaæ uprowadzona do Niemiec i zmuszona do pro-
stytucji. Niemieccy œledczy z Krajowego Urzêdu Kryminalnego (LKA)
w Hamburgu ustalili mo¿liwe miejsce pobytu dziewcz¹t. Natrafili na osobê,
która przypomina³a jedn¹ z zaginionych Polek, posiada³a polski paszport, ale
wystawiony na inne nazwisko. Druga dziewczyna przyzna³a, ¿e jej doku-
ment to¿samoœci znajduje siê w domu publicznym w hamburskiej dzielnicy
Wandsbek. Policja stwierdzi³a, ¿e oba dokumenty zosta³y sfa³szowane, a Pol-
ki to zaginione Aneta i Marta. Nie jest jasne, czy nastolatki zosta³y uprowa-
dzone do Niemiec, czy te¿ skuszone fa³szywymi obietnicami.

Pod koniec listopada 2009 r. program „Uwaga” TVN pokaza³ wstrz¹sa-
j¹cy reporta¿ o gehennie, jak¹ prze¿y³y Marta i Aneta.

Niestety przypadek Marty i Anety nie jest odosobniony, wiele m³odych
dziewcz¹t jest wywo¿onych za granicê, przez wiele lat zmuszanych do pro-
stytucji i nigdy nie zostaj¹ odnalezione.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
Co rz¹d polski zrobi³, aby pomóc pokrzywdzonym osobom, takim jak Mar-

ta i Aneta?
Czy przys³uguje im d³ugofalowa pomoc finansowa z Niemiec na podsta-

wie zawartych umów polsko-niemieckich?
Czy prawo niemieckie jednakowo dba finansowo o ofiary gwa³tów sek-

sualnych dokonanych w Niemczech na dzieciach rodziców niemieckich lub
polskich?

Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ

Warszawa, 5 lutego 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹ pod-

czas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 roku (pismo nr BPS/DSK-
-043-2307/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.), dotycz¹cym aresztowania na terenie Nie-
miec dwóch polskich obywateli, którym zarzucono handel ludŸmi, strêczycielstwo
i zmuszanie nieletnich, w tym czternastoletniej Anety i piêtnastoletniej Marty, do czyn-
noœci seksualnych, pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e sprawa znana jest kom-
petentnemu terytorialnie Konsulatowi Generalnemu RP w Hamburgu. Konsul
Generalny RP w Hamburgu informowa³ o powy¿szej sprawie Rzecznika Praw Dziecka
Pana Marka Michalaka.

Dodatkowo w trakcie spotkania w Komendzie G³ównej Policji w Warszawie poli-
cjanci niemieccy przekazali szczegó³owe informacje w niniejszej sprawie policji pol-
skiej. W spotkaniu udzia³ wziêli kierownik sekcji ds. handlu ludŸmi KGP w Warszawie,
kierownik zarz¹du ds. zorganizowanej przestêpczoœci CBS oraz pracownicy Komend
Policji w Gliwicach oraz w Katowicach.

Postêpowanie wyjaœniaj¹ce w sprawie nie zosta³o jeszcze zakoñczone. Prokuratura
w Hamburgu przygotowuje akt oskar¿enia. Policja zastrzeg³a sobie prawo do nieujaw-
niania danych osobowych osób zwi¹zanych ze spraw¹ do czasu ostatecznego zakoñ-
czenia prowadzonych dzia³añ operacyjnych i dochodzenia.

Odpowiadaj¹c na pytania Pani Senator, pragnê poinformowaæ, ¿e Prezes Rady Mi-
nistrów powo³a³ Zarz¹dzeniem nr 23 z dnia 5 marca 2004 r. Zespó³ do Spraw Zwalcza-
nia i Zapobiegania Handlowi LudŸmi. W sk³ad tego Zespo³u wchodz¹ przedstawiciele
wielu resortów oraz instytucji rz¹dowych i pozarz¹dowych.

Pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec nie zawarto
umów daj¹cych podstawê do uzyskania pomocy finansowej w przedstawionym przy-
padku. Osoby, które sta³y siê ofiarami przestêpstwa pope³nionego na terenie Niemiec
mog¹ byæ jednak¿e uprawnione do otrzymania œwiadczeñ kompensacyjnych na pod-
stawie przepisów niemieckich oraz Dyrektywy Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia
2004 r. odnosz¹cej siê do kompensaty dla ofiar przestêpstw. Dyrektywa przewiduje
wykorzystanie systemów kompensaty dla ofiar przestêpstw istniej¹cych ju¿ w poszcze-
gólnych pañstwach cz³onkowskich. W Niemczech zadanie to spe³nia ustawa o odszko-
dowaniu dla ofiar przestêpstw pope³nionych przy u¿yciu przemocy z dnia 11 maja
1976 r. Zgodnie z § 1 ust. 4 ustawy, do uzyskania kompensaty uprawnieni s¹, miêdzy
innymi, obywatele kraju cz³onkowskiego Unii Europejskiej. W zwi¹zku z tym obywatel
polski mo¿e otrzymaæ kompensatê od instytucji niemieckiej, o ile w wyniku bezpraw-
nego, umyœlnego ataku dojdzie do powstania uszczerbku na zdrowiu. Wyrz¹dzona
szkoda mo¿e mieæ charakter fizyczny lub psychiczny. Wspomniana ustawa dotyczy rów-
nie¿ ofiar gwa³tów, wymuszeñ seksualnych lub wykorzystania seksualnego. Zakres
œwiadczeñ udzielanych osobom, które spe³ni³y warunki okreœlone w niemieckiej usta-
wie o odszkodowaniu za przestêpstwa pope³nione z u¿yciem przemocy okreœla federal-
na ustawa o zaopatrzeniu (Bundesversorgungsgesetz) z dnia 27 czerwca 1960 r.
W ramach œwiadczeñ przewidzianych w ustawie otrzymaæ mo¿na miêdzy innymi: po-
krycie kosztów leczenia, rentê dla osoby pokrzywdzonej lub zasi³ek pielêgnacyjny.

Nie jest mo¿liwe stwierdzenie, czy oraz w jakiej wysokoœci œwiadczenia zostan¹
przyznane pokrzywdzonym Marcie i Anecie. Kwestia ta rozstrzygniêta mo¿e zostaæ
w ramach przeprowadzonego postêpowania przed urzêdem zaopatrzeniowym (Versor-
gungesamt) w Hamburgu. Nale¿y podkreœliæ, ¿e niemieckie prawo karne nie rozgrani-
cza i nie wartoœciuje okrucieñstwa czynu w zale¿noœci od narodowoœci lub pochodzenia
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ofiary. Ustawa daj¹ca uprawnienia do ubiegania siê o odszkodowania w jednakowy
sposób dba o ofiary gwa³tów seksualnych dokonanych na dzieciach, niezale¿nie czy
ofiary maj¹ polskie czy niemieckie obywatelstwo.

Zgodnie z art. 5 Dyrektywy oraz art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o pañstwowej
kompensacie przys³uguj¹cej ofiarom niektórych przestêpstw, osobom, które znajduj¹
siê na terytorium Polski pomocy przy z³o¿eniu wniosku oraz informacji o systemie
kompensacji udzieliæ mog¹ w³aœciwe polskie prokuratury.

Pamiêtaæ nale¿y, i¿ przedstawiona mo¿liwoœæ uzyskania kompensaty w ramach
niemieckiej ustawy o odszkodowaniach dla ofiar przestêpstw pope³nionych z u¿yciem
przemocy stanowi jedynie jedno z mo¿liwych Ÿróde³ otrzymania odszkodowania za
szkodê zwi¹zan¹ z pope³nieniem przestêpstwa. Osoba pokrzywdzona mo¿e otrzymaæ
kompensatê w ramach prowadzonego postêpowania karnego. Mo¿liwe jest równie¿, al-
ternatywnie do œwiadczenia na podstawie opisanej wy¿ej ustawy, otrzymania odszko-
dowania na podstawie powództwa cywilnego.

Osoby przebywaj¹ce poza granicami Polski, w sprawie udzielenia pomocy i infor-
macji o sposobie z³o¿enia wniosku i przebiegu postêpowania oraz zakresie œwiadczeñ,
zwróciæ siê mog¹ do polskich urzêdów konsularnych. Placówki udzielaj¹ wszelkiego
niezbêdnego wsparcia w tym zakresie. Zaznaczyæ nale¿y jednak, ¿e placówka nie jest
organem pomocniczym w myœl Dyrektywy i ustawy, nie uczestniczy wiêc aktywnie
w tocz¹cym siê postêpowaniu. Pomoc udzielana jest na podstawie ogólnych zasad wy-
nikaj¹cych z ustawy o funkcjach konsulów. W ramach dzia³añ pomocowych konsulaty
korzystaj¹ ze wsparcia miejscowych instytucji zajmuj¹cych siê problematyk¹ trans-
granicznej przestêpczoœci, uprowadzeniami i seksualnym wykorzystywaniem kobiet,
jak na przyk³ad: Koofra (Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel), KOK (Koordinie-
rungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess) lub
Weisser Ring.

Pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e wszystkie dzia³ania Ministerstwa Spraw Za-
granicznych i podleg³ych mu urzêdów konsularnych maj¹ na celu otoczenie obywateli
polskich jak najlepsz¹ i najskuteczniejsz¹ opiek¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tej ma-
terii przepisami prawa polskiego oraz kraju urzêdowania.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Wszelkie dzia³ania Pana Ministra zmierzaj¹ce do reaktywacji wojskowe-

go akademickiego szkolnictwa medycznego s¹ przyjmowane przez parla-
mentarzystów ziemi ³ódzkiej i spo³ecznoœæ akademick¹ £odzi z wielk¹
atencj¹ i zadowoleniem. Jest pan pierwszym ministrem obrony narodowej,
który powstrzyma³ degradacjê procesu przygotowania lekarzy do s³u¿by
w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Trwa dyskusja nad dostosowaniem struktury organizacyjnej nauczania
lekarzy wojskowych do norm szkolnictwa wy¿szego, a jednoczeœnie do do-
ktryny Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie bowiem nauczaniu
wojskowo-medycznemu wysokiej rangi akademickiej jest celem w³adz Uni-
wersytetu Medycznego w £odzi i Oddzia³u do spraw Szkolenia Wojskowo-
-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

Zamierzenia i plany umiejscowienia nauczania wojskowo-medycznego
w strukturze Uniwersytetu Medycznego w £odzi mog³yby byæ przedstawione
Panu Ministrowi przez jego magnificencjê rektora prof. dr. hab. n. med. Paw³a
Górskiego i parlamentarzystów ziemi ³ódzkiej w terminie zaproponowanym
przez Pana Ministra.

Liczê na pozytywne rozpatrzenie mojej proœby.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.17

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

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

czas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 stycznia br. w sprawie
ewentualnego spotkania z Ministrem Obrony Narodowej, poœwiêconego zamierzeniom
i planom umiejscowienia nauczania wojskowo-medycznego w strukturze Uniwersytetu
Medycznego w £odzi (BPS/DSK-043-2311/10), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpu-
j¹cych wyjaœnieñ.

Kszta³cenie ¿o³nierzy na kierunkach studiów medycznych w latach poprzednich
odbywa³o siê w Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi, która w 2002 r. zosta³a po-
³¹czona z Akademi¹ Medyczn¹ w £odzi w obecnie funkcjonuj¹cy Uniwersytet Medycz-
ny w £odzi. W nowej ³ódzkiej uczelni nast¹pi³o wygaszenie wczeœniej dzia³aj¹cego
systemu kszta³cenia kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych na kierunkach studiów
medycznych, konsekwencj¹ czego sta³o siê znaczne ograniczenie liczby osób wykonu-
j¹cych zawody medyczne, przede wszystkim lekarzy, stomatologów i farmaceutów, roz-
poczynaj¹cych pe³nienie zawodowej s³u¿by wojskowej. Ta sytuacja, obok innych
okolicznoœci, doprowadzi³a do wyraŸnie ju¿ dziœ odczuwalnych w Si³ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej braków kadrowych wœród wymienionych grup zawodowych.
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Zauwa¿ywszy ten problem, w 2008 r. w resorcie obrony narodowej zosta³y podjête
konkretne kroki zmierzaj¹ce z jednej strony do pozyskiwania wiêkszej liczby osób
pe³ni¹cych s³u¿bê wojskow¹ w zawodach medycznych, a z drugiej – maj¹ce na celu od-
budowanie systemu kszta³cenia przeddyplomowego i podyplomowego w zawodach me-
dycznych na potrzeby Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nawi¹zano wspó³pracê
z Uniwersytetem Medycznym w £odzi, której celem jest wznowienie kszta³cenia w tej
uczelni kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych na medycznych kierunkach studiów
oraz poszerzenie oferty kszta³cenia podyplomowego ¿o³nierzy zawodowych wykonu-
j¹cych zawody medyczne.

W sprawach poruszonych w oœwiadczeniu Pana Senatora Macieja Grubskiego,
w dniu 2 lutego br. odby³o siê spotkanie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Me-
dycznego w £odzi Pana prof. dr. hab. n. med. Paw³a Górskiego z przedstawicielami re-
sortu obrony narodowej – Inspektoratu Wojskowej S³u¿by Zdrowia, podczas którego
zosta³ uzgodniony dalszy tryb wspó³pracy Ministerstwa Obrony Narodowej z Uniwersy-
tetem Medycznym w £odzi. Podkreœliæ nale¿y, ¿e jednym z wniosków tego spotkania
by³o zwrócenie uwagi na koniecznoœæ zaproponowania zmian w ustawodawstwie w za-
kresie niezbêdnym do efektywnego rozwoju tej wspó³pracy, tj. w szczególnoœci w usta-
wach: z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w £odzi (Dz. U.
Nr 141, poz. 1184), z dnia 11 wrzeœnia 2003 r. o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodo-
wych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.), z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) i z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Pragnê równie¿ zau-
wa¿yæ, i¿ resort obrony narodowej, we wspó³pracy z resortem zdrowia, przygotowa³
projekt porozumienia miêdzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Zdrowia
w sprawie ustalenia i przekazywania dotacji dla Uniwersytetu Medycznego w £odzi na
dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ na kszta³cenie studentów w poszczególnych zawodach medycz-
nych wynikaj¹ce z potrzeb Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia pozostajê w przekonaniu, ¿e uzna je Pan
Marsza³ek za satysfakcjonuj¹ce.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

Bogdan Klich
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Dnia 1 stycznia 2010 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie ministra pracy

i polityki spo³ecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci
(DzU nr 224 poz. 1803). §15 ust. 1 nowelizowanego rozporz¹dzenia w no-
wym brzmieniu stanowi, i¿ osoba niepe³nosprawna posiadaj¹ca orzeczenie
o niepe³nosprawnoœci mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o ponowne ustalenie nie-
pe³nosprawnoœci lub stopnia niepe³nosprawnoœci nie wczeœniej ni¿ trzydzie-
œci dni przed up³ywem wa¿noœci posiadanego orzeczenia.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pani minister o informacjê, jakie skutki
prawne wywo³a przyjêcie przez wyznaczone do tego organy wniosku o usta-
lenie niepe³nosprawnoœci lub stopnia niepe³nosprawnoœci przed okreœlonym
w rozporz¹dzeniu terminem, a przede wszystkim o wskazanie sposobu za-
koñczenia postêpowania administracyjnego w takim przypadku.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 17.02.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przez Pana Marsza³ka, przy piœmie z dnia 20 stycznia

2010 r., znak: BPS/DSK-043-2312/10, oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Piotra
Gruszczyñskiego podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r.,
w sprawie skutków prawnych jakie wywo³a przyjêcie przez wyznaczone do tego organy
wniosku o ustalenie niepe³nosprawnoœci lub stopnia niepe³nosprawnoœci przed okreœ-
lonym w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 23 grudnia 2009 r.
terminem, uprzejmie wyjaœniam.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, zgodnie z nowym brzmieniem § 15 ust. 1 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci (Dz. U.
Nr 139, poz. 1328, ze zm.), wprowadzonym rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie orzeka-
nia o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci (Dz. U. Nr 224, poz. 1803) osoba
niepe³nosprawna posiadaj¹ca orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³no-
sprawnoœci wydane na czas okreœlony mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie orzecze-
nia o ponowne ustalenie niepe³nosprawnoœci lub stopnia niepe³nosprawnoœci, nie
wczeœniej ni¿ 30 dni przed up³ywem wa¿noœci posiadanego orzeczenia.

Okreœlony w przedmiotowym przepisie termin jest terminem instrukcyjnym dla or-
ganu, niezachowanie tego terminu przez osobê zainteresowan¹ (wnioskodawcê) nie
wywiera skutków prawnych dla wydania orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub stopniu
niepe³nosprawnoœci. Celem terminu instrukcyjnego jest bowiem zapewnienie spraw-
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noœci dzia³ania organu. Trybuna³ Konstytucyjny w uzasadnieniu uchwa³y z dnia
16 czerwca 1993 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 234) podniós³, i¿ termin instrukcyjny mo¿e byæ
bez ujemnych skutków prawnych przekroczony, gdy jest to usprawiedliwione jakimiœ
powa¿nymi powodami, a jego przekroczenie nawet bez wa¿nych powodów nie wp³ywa
na skutki materialnoprawne rozstrzygniêtej sprawy. Je¿eli dotyczy on czynnoœci podej-
mowanych przez okreœlony organ, dotyczy on z regu³y wewnêtrznej sfery dzia³ania tego
organu i rodziæ mo¿e ujemne skutki prawne w tej sferze, natomiast nie rodzi skutków
materialnoprawnych na zewn¹trz. W przeciwieñstwie do tego termin prekluzyjny rodzi
skutki w sferze materialnoprawnej, prowadz¹c z regu³y do wygaœniêcia okreœlonego
prawa czy uprawnienia.

Je¿eli osoba niepe³nosprawna posiadaj¹ca orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub
stopniu niepe³nosprawnoœci wydane na czas okreœlony wyst¹pi z wnioskiem o wydanie
orzeczenia o ponowne ustalenie niepe³nosprawnoœci lub stopnia niepe³nosprawnoœci,
wczeœniej ni¿ 30 dni przed up³ywem wa¿noœci posiadanego orzeczenia, skutki prawne
wi¹¿¹ce siê z wniesieniem przedmiotowego wniosku nast¹pi¹ dopiero po up³ywie
wskazanego w znowelizowanym przepisie § 15 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o nie-
pe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci terminu. Wczeœniejsze przyjêcie przez
uprawniony organ orzekaj¹cy wniosku o ponowne ustalenie niepe³nosprawnoœci lub
stopnia niepe³nosprawnoœci nie zrodzi równie¿ negatywnych konsekwencji – w postaci
pozostawania organu w bezczynnoœci – dla zespo³u do spraw orzekania o niepe³no-
sprawnoœci. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 1999 r. (sygn. akt: I SAB 161/98) by mo¿na by³o mówiæ, i¿ organ ad-
ministracyjny w³aœciwy do rozpoznania sprawy koñcz¹cej siê wydaniem przez ten or-
gan decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.) pozostaje w zw³o-
ce w za³atwieniu sprawy, musi w tej sprawie toczyæ siê postêpowanie administracyjne.
Z³o¿enie wniosku o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepe³nosprawnoœci lub
stopnia niepe³nosprawnoœci wczeœniej ni¿ 30 dni przed up³ywem wa¿noœci posiadane-
go orzeczenia nie wszczyna de facto postêpowania w sprawie wydania orzeczenia o nie-
pe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³nosprawnoœci. W zwi¹zku z powy¿szym, w wy¿ej
opisanej sytuacji organ nie bêdzie pozostawa³ w bezczynnoœci.

Sposobem zakoñczenia postêpowania administracyjnego w takim przypadku, bê-
dzie wydanie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³nosprawnoœci po
przeprowadzeniu wskazanej w przepisach procedury orzeczniczej, która zostanie uru-
chomiona w terminie wskazanym w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawno-
œci i stopniu niepe³nosprawnoœci.

Intencj¹ wprowadzenia przedmiotowej zmiany w rozporz¹dzeniu Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o nie-
pe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci by³o wyznaczenie czytelnych zasad
postêpowania w przypadku ubiegania siê o ponowne ustalenie niepe³nosprawnoœci
lub stopnia niepe³nosprawnoœci, tym samym zapobieganie powstawaniu sporów po-
miêdzy stronami postêpowania w tym zakresie. Przepisy przedmiotowego rozporz¹dze-
nia nie okreœla³y terminu z³o¿enia wniosku o ponowne ustalenie niepe³nosprawnoœci
lub stopnia niepe³nosprawnoœci. W konsekwencji osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce
wa¿ne orzeczenie sk³ada³y bardzo czêsto wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia na
kilka miesiêcy przed up³ywem wa¿noœci posiadanego orzeczenia. Jednoczeœnie powia-
towe zespo³y do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci nie mia³y w takiej sytuacji praw-
nej mo¿liwoœci wydania kolejnego orzeczenia, ze wzglêdu na funkcjonowanie w obrocie
prawnym wa¿nej decyzji. Prowadzi³o to do niezadowolenia osób zainteresowanych
i sk³adania skarg na postêpowanie organów orzeczniczych.

W celu wyeliminowania wy¿ej opisanych problemów, koniecznym sta³o siê zatem
znowelizowanie przepisu § 15 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci
i stopniu niepe³nosprawnoœci poprzez wprowadzenie terminu dla osób niepe³nospraw-
nych posiadaj¹cych orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³nosprawnoœci
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wydane na czas okreœlony, ubiegaj¹cych siê o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie
niepe³nosprawnoœci lub stopniu niepe³nosprawnoœci do z³o¿enia stosownego wniosku.

Wprowadzenie przedmiotowego rozwi¹zania s³u¿y równie¿ doprowadzeniu do sta-
nu, w którym zaœwiadczenie lekarskie zawieraj¹ce opis stanu zdrowia osoby orzeka-
nej, a stanowi¹ce podstawowy dokument przedk³adany w procesie orzekania, bêdzie
odzwierciedla³o aktualny stan zdrowia osoby orzekanej (zaœwiadczenie takie nie mo¿e
byæ wydane wczeœniej ni¿ 30 dni przed dniem z³o¿enia wniosku).

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Jedn¹ z mo¿liwoœci podjêcia pracy przez m³odych ludzi, przy uwzglêdnie-

niu rosn¹cego bezrobocia, s¹ sta¿e organizowane przez Powiatowe Urzêdy
Pracy. Instytucja ta jest z za³o¿enia s³uszna, choæ za wykonywan¹ pe³noeta-
tow¹ pracê p³aca jest co najmniej za niska.

W regulacjach dotycz¹cych sta¿y absolwenckich za³o¿ono, ¿e osoby odby-
waj¹ce sta¿ powinny siê utrzymaæ za 684 z³ netto. Odebrano im natomiast mo¿-
liwoœæ jakiegokolwiek dodatkowego zarobkowania. Gdy osoba bêd¹ca na sta¿u
z PUP, zechce dodatkowo – nawet jednorazowo – dorobiæ, traci status bezrobot-
nego i automatycznie koñczy sta¿. Napisanie artyku³u do gazety na umowê
o dzie³o za wynagrodzeniem 50 z³, jest jednoznaczne z zakoñczeniem sta¿u. Wy-
stêpuje tu paradoks: nakazujemy m³odym ludziom, czêsto zak³adaj¹cym w tym
okresie w³asne rodziny, pracowaæ za nieca³e 700 z³ i zabraniamy im uczciwie
dorobiæ. Sytuacja ta mo¿e doprowadziæ do dodatkowego ich zatrudniania siê na
czarno, co z kolei zmniejszy wp³ywy do bud¿etu i poszerzy szar¹ strefê. Mo¿na
stwierdziæ, ¿e prawowici obywatele s¹ w tym momencie napiêtnowani, gdy¿ da-
j¹c im jedn¹ mo¿liwoœæ, zabraniamy jakiejkolwiek innej dzia³alnoœci.

Przepisy te nale¿y jak najprêdzej zmieniæ, by nie stawiaæ m³odych oby-
wateli przed wyborem zwi¹zanym z utrat¹ sta¿u – który jest ich pierwsz¹
prac¹ w ¿yciu – i brakiem perspektyw na dalszy rozwój. Zgodziæ siê nale¿y,
¿e umowa o pracê powinna automatycznie rozwi¹zywaæ sta¿, ale umowa
o dzie³o lub umowa-zlecenie dotycz¹ce jednorazowych czynnoœci ju¿ nie.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z przekazaniem przy piœmie z dnia 20 stycznia 2010 roku (znak:
BPS-DSK-043-2313/10) oœwiadczenia Pana Senatora Andrzeja Grzyba z³o¿onego pod-
czas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r., poni¿ej zamieszczam na-
stêpuj¹c¹ odpowiedŸ.

Pan Senator w swoim oœwiadczeniu zg³asza postulat zmiany przepisów regulu-
j¹cych kwestiê sta¿y absolwenckich w taki sposób, aby m³odym osobom odbywaj¹cym
sta¿ umo¿liwiæ zarobkowanie, gdy¿ obecnie uzyskanie dochodu z jakiegokolwiek Ÿród-
³a powoduje zakoñczenie sta¿u.

Chcia³abym poinformowaæ Pana Senatora, ¿e sta¿ jest instrumentem aktywnej po-
lityki rynku pracy, adresowanym do osób bezrobotnych znajduj¹cych siê w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, w tym osób do 25 roku ¿ycia. Sta¿ absolwencki ma na celu
zdobycie doœwiadczenia zawodowego, którego brak czêsto utrudnia znalezienie pracy.
Sta¿ jest czasem w którym osoba ma wykazaæ, ¿e dobrze wykonuje powierzone obo-
wi¹zki i tym samym nadaje siê na pracownika. Tak te¿ siê dzieje. Wiêkszoœæ osób po
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odbyciu sta¿u nawi¹zuje stosunek pracy (w 2008 r. wskaŸnik efektywnoœci zatrudnie-
niowej sta¿y wyniós³ ponad 54%).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e sta¿ysta nie nawi¹zuje stosunku pracy z pracodawc¹ i z praw-
nego punktu widzenia pozostaje nadal osob¹ bezrobotn¹, a jej status prawny regulu-
je ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Warto pamiêtaæ, ¿e
sytuacja finansowa osoby odbywaj¹cej sta¿ jest korzystniejsza od ogó³u bezrobotnych.
Sta¿ysta otrzymuje bowiem stypendium w wysokoœci 120% kwoty zasi³ku dla bezro-
botnych, które jest finansowane z Funduszu Pracy. Ponadto, zgoda bezrobotnego na
odbycie sta¿u nie oznacza koniecznoœci jego ukoñczenia w terminie przewidzianym
umow¹. W przypadku znalezienia sta³ej pracy, sta¿ysta mo¿e zrezygnowaæ ze sta¿u.

Tak wiêc, postulowana przez Pana Senatora zmiana przepisów nie jest zasadna.

Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Witolda Idczaka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Proszê o informacjê dotycz¹c¹ zabezpieczenia zdrowotnego Polaków na

wypadek ewentualnych awarii elektrowni atomowych.
Informacja ta jest istotna w zwi¹zku z bezpieczeñstwem zdrowotnym,

szczególnie wobec pojawiaj¹cych siê doniesieñ o awarii elektrowni atomowej
w Rosji.

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.16

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 20 stycznia 2010 r. znak: BPS/DSK-

-043-2314/10 przesy³aj¹cym oœwiadczenie z³o¿one na 47. posiedzeniu Senatu w dniu
13 stycznia 2010 r. przez Pana Senatora Witolda Idczaka w sprawie zabezpieczenia
zdrowotnego Polaków na wypadek ewentualnych awarii elektrowni atomowych uprzej-
mie informujê, i¿ postêpowanie w przypadku zdarzeñ radiacyjnych zosta³o okreœlone
w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276
z póŸn. zm.).

Zdarzenie radiacyjne zaistnia³e na terenie kraju lub poza jego granicami, którego
zasiêg skutków przekracza granice Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi zdarzenie powo-
duj¹ce zagro¿enie publiczne o zasiêgu krajowym.

Informacjê wyprzedzaj¹c¹, w przypadku wyst¹pienia zdarzenia radiacyjnego poza
granicami kraju, opracowuje i przekazuje Prezes Pañstwowej Agencji Atomistyki zgod-
nie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji
wyprzedzaj¹cej dla ludnoœci na wypadek zdarzenia radiacyjnego (Dz. U. Nr 102,
poz. 1065).

Podczas zdarzenia radiacyjnego powoduj¹cego zagro¿enie o zasiêgu krajowym ak-
cj¹ likwidacji zagro¿enia i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego kieruje minister
w³aœciwy do spraw wewnêtrznych przy pomocy Prezesa Pañstwowej Agencji Atomistyki.

Krajowy plan postêpowania awaryjnego, w tym sposób wspó³dzia³ania organów
i s³u¿b bior¹cych udzia³ w likwidacji zdarzeñ radiacyjnych i usuwaniu ich skutków zo-
sta³ okreœlony rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
planów postêpowania awaryjnego w przypadku zdarzeñ radiacyjnych (Dz. U. Nr 20,
poz. 169). Zgodnie z powy¿szym rozporz¹dzeniem Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrz-
nych, kieruj¹c akcj¹ likwidacji zagro¿enia i usuwania skutków zdarzenia, w tym
podczas prowadzenia dzia³añ interwencyjnych wprowadza odpowiedni do przebiegu
zdarzenia tryb dzia³ania jednostek organizacyjnych systemu ochrony zdrowia – w po-
rozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia. W ramach tych dzia³añ minister
w³aœciwy do spraw zdrowia udostêpnia stosown¹ infrastrukturê i zaplecze medyczne.
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W ramach cyklicznych æwiczeñ nadzorowanych przez Rz¹dowe Centrum Bezpie-
czeñstwa (w roku 2009 æwiczenia „Patrol 09”), przeprowadzany jest trening maj¹cy na
celu oprócz sprawdzenia dzia³ania systemów ³¹cznoœci i komunikacji, tak¿e weryfika-
cjê dzia³añ i utrzymania w³aœciwego stanu gotowoœci i szybkoœci reakcji wg ró¿nych
„scenariuszy” tak¿e na wypadek zdarzenia radiacyjnego. W æwiczeniach tych czynny
udzia³ bierze Ministerstwo Zdrowia a istotn¹ rolê odgrywaj¹ zarówno ekipy dozymetrycz-
ne tworzone przez Wojewodów w ramach wojewódzkich planów postêpowania awa-
ryjnego, jak i placówki podstawowe pomiarów ska¿eñ promieniotwórczych zlokalizowa-
ne w stacjach sanitarno-epidemiologicznych bêd¹ce w dyspozycji Prezesa Pañstwowej
Agencji Atomistyki.

W zwi¹zku z powy¿szym stan zabezpieczenia zdrowotnego osób przebywaj¹cych na
terenie kraju na wypadek ewentualnych awarii elektrowni atomowych nie daje powo-
dów do niepokoju.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Jaworskiego
i innych senatorów

skierowane do naczelnego dyrektora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Porty Lotnicze Micha³a Marca

Szanowny Panie Dyrektorze!
Z radoœci¹ przyjêliœmy wiadomoœæ o uruchomieniu Nowej Kaplicy w Por-

cie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie. Na Pañskie rêce pragniemy z³o-
¿yæ gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przyczynili siê do
powstania tej kaplicy. Przygotowanie miejsca, w którym mog¹ pomodliæ siê
razem podró¿ni i osoby im towarzysz¹ce, œwiadczy o tym, i¿ w rozwoju portu
lotniczego uwzglêdnia siê równie¿ duchowe potrzeby pasa¿erów.

Jako senatorowie RP niejednokrotnie w swoich s³u¿bowych podró¿ach
odwiedzaliœmy Star¹ Kaplicê po³o¿on¹ w strefie zastrze¿onej lotniska. Ufa-
my, ¿e plany modernizacji Terminalu 1 pozwol¹ nadal zachowaæ to potrzebne
miejsce ciszy i modlitwy, którego lokalizacja jest szczególnie dogodna dla pa-
sa¿erów tranzytowych.

¯ycz¹c dalszego rozwoju portu lotniczego i wielu sukcesów, za³¹czamy
wyrazy szacunku.
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Z powa¿aniem

Kazimierz Jaworski
Piotr Kaleta
Rafa³ Muchacki
Stanis³aw Piotrowicz
Stanis³aw Kogut
Przemys³aw B³aszczyk
Jaros³aw Duda
Jan Dobrzyñski
Maciej Klima
Lucjan Cichosz
Stanis³aw Zaj¹c
Wojciech Skurkiewicz
Jan Wyrowiñski
Ryszard Bender
Mieczys³aw Augustyn
Andrzej Grzyb
Stanis³aw Iwan
Pawe³ Klimowicz
Leon Kieres
Waldemar Kraska
Zdzis³aw Pupa
Micha³ Wojtczak
Marek Trzciñski
Andrzej Misio³ek
Zbigniew Cichoñ
Tadeusz Skorupa
Gra¿yna Sztark
Zbigniew Paw³owicz
Janina Fetliñska
Wies³aw Dobkowski
Krzysztof Majkowski
Witold Idczak
Zbigniew Meres
Adam Massalski
Stanis³aw Gogacz

Stanis³aw Jurcewicz
Krzysztof Zaremba
Grzegorz Banaœ
Piotr Andrzejewski
Maciej Grubski
Andrzej Person
Janusz Rachoñ
Andrzej Owczarek
Grzegorz Czelej
Henryk Górski
Norbert Krajczy
Grzegorz Wojciechowski
Zbigniew Romaszewski
Henryk WoŸniak
W³adys³aw Ortyl
W³adys³aw Dajczak
S³awomir Sadowski
Marek Konopka
Ma³gorzata Adamczak
Janusz Sepio³
Stanis³aw Gorczyca
Antoni Piechniczek
£ukasz Abgarowicz
Bohdan Paszkowski
Jacek Swakoñ
Marek Zió³kowski
Czes³aw Ryszka
Tadeusz Gruszka
Krystyna Bochenek
W³adys³aw Sidorowicz
S³awomir Kowalski
Antoni Motyczka
Józef Bergier
Edmund Wittbrodt



OdpowiedŸ

Warszawa, 9.02.2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Senator!
Pragnê serdecznie podziêkowaæ za z³o¿enie na 47. posiedzeniu Senatu RP i skiero-

wanie na moje rêce oœwiadczenia, w którym doceniony zosta³ fakt otwarcia kaplicy na
Lotnisku Chopina w Warszawie. Jest to dla nas du¿e wyró¿nienie i pozytywna ocena
realizacji planów rozwoju sto³ecznego portu.

Kaplica Ekumeniczna powsta³a w odpowiedzi na oczekiwania pasa¿erów i w trosce
o ich duchowe i religijne potrzeby. W odró¿nieniu od Strefy T1, w nowym Terminalu
kaplica zosta³a otwarta w strefie ogólnodostêpnej, by mogli z niej korzystaæ pasa¿ero-
wie, osoby oczekuj¹ce i ¿egnaj¹ce oraz turyœci zwiedzaj¹cy Lotnisko Chopina. Otwarcie
kaplicy jest dla nas tym bardziej wa¿ne, ¿e przyk³adamy du¿¹ wagê do zapewnienia na-
szym goœciom poczucia bezpieczeñstwa oraz otoczenia ich nale¿yt¹ opiek¹.

Jeszcze raz bardzo dziêkujê za docenienie tego faktu i w dowód wdziêcznoœci proszê
przyj¹æ znaczek, który jest symbolem warszawskiego Lotniska Chopina.

Z powa¿aniem

Micha³ Marzec
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W przeddzieñ zbli¿aj¹cej siê 65. rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obo-

zu koncentracyjnego KL Gross-Rosen, miejsca, w którym nazistowski terror
zada³ cierpienia tysi¹com wiêŸniów, pragnê zwróciæ siê do Pana z gor¹cym
apelem o udzielenie finansowego wsparcia projektowi „Kamienne Piek³o KL
Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zag³ady w Muzeum Gross-Rosen w RogoŸ-
nicy”.

W ramach przedmiotowego projektu Muzeum Gross-Rosen z³o¿y³o wnio-
sek o dofinansowanie opracowania projektu budowlanego dla tego przed-
siêwziêcia ze œrodków programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego
„Infrastruktura Kultury”.

„Kamienne Piek³o KL Gross-Rosen II” to przedsiêwziêcie na wskroœ nowo-
czesne, starannie zaplanowane, o unikalnej wartoœci artystycznej i sile wyra-
zu. Moralnie oczywiste i znakomicie wpisuj¹ce siê w aktualny kontekst
polityczny, spo³eczny i ekonomiczny. Uwa¿am, ¿e po zakoñczeniu realizacji
ma szansê staæ siê prawdziw¹ atrakcj¹ turystyczn¹ oraz noœnikiem intensywnej
i przekonywaj¹cej dzia³alnoœci kulturalno-edukacyjnej skierowanej do
mieszkañców regionu, kraju oraz spo³ecznoœci miêdzynarodowej, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem m³odzie¿y polskiej, izraelskiej i niemieckiej.

Mojej rekomendacji dla projektu „Kamienne Piek³o KL Gross-Rosen II”
udzielam z pe³nym przekonaniem. Bêdê zobowi¹zany za podjêcie w sprawie
zadania „Opracowanie projektu budowlanego dla projektu «Kamienne Piek³o
KL Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zag³ady w Muzeum Gross-Rosen w Ro-
goŸnicy»” decyzji umo¿liwiaj¹cej rych³e rozpoczêcie fazy realizacyjnej tego
przedsiêwziêcia.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 lutego 2010 r.

Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo Pani Marsza³ek Krystyny Bochenek nr BPS/DSK-043-

-2316/10 z dn. 20 stycznia 2010 r. dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora
Stanis³awa Jurcewicza na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. w spra-
wie poparcia wniosku zg³oszonego do programu Infrastruktura kultury, uprzejmie in-
formujê z upowa¿nienia Ministra.

Wniosek Muzeum Gross-Rosen w RogoŸnicy nr 1798/10 (MKiDN 49117/09, EBOI
– 2870/09) pn. „Opracowanie projektu budowlanego dla projektu „Kamienne
Piek³o KL Gross-Rosen II” – projekt Pomnika Zag³ady w Muzeum Gross-Rosen
w RogoŸnicy” nie znalaz³ siê na liœcie beneficjentów I naboru programu w 2010 r.,
gdy¿ uzyska³ 52,40 punkty Zespo³u Steruj¹cego (w tym 13 punktów za ocenê formaln¹
wniosku). Zgodnie z regulaminem programu minimum punktów kwalifikuj¹cych do
dofinansowania to 60 punktów. Regulamin programu Infrastruktura kultury w bie-
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¿¹cym roku stanowi o nowym systemie kwalifikacji wniosków, które s¹ oceniane przez
niezale¿nych ekspertów, pracuj¹cych indywidualnie. Ostateczna liczba punktów jest
wypadkow¹ oceny ekspertów i oceny organizacyjno-formalnej strony wniosku, doko-
nanej przez Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej – instytu-
cjê zarz¹dzaj¹c¹ programem.

Uprzejmie informujê, ¿e do programu Infrastruktura kultury w 2010 r. wp³ynê³o
987 wniosków, w tym 706 podlega³o ocenie ekspertów, po odrzuceniu wniosków z b³ê-
dami formalnymi.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dyrektor Departamentu
Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
prof. Wiktor Jêdrzejec
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W œrodkach masowego przekazu pojawi³y siê informacje dotycz¹ce wyni-

ków oceny zarz¹dzania w TVP. Podano, ¿e NIK oszacowa³, i¿ TVP w czasie ob-
jêtym kontrol¹ nieprawid³owo wyda³a 150 milionów z³.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Czy informacja o kwocie 150 milionów z³ jako tej nieprawid³owo wydanej

jest zgodna z prawd¹?
Czy wyp³acone cz³onkom Zarz¹du TVP nagrody by³y zgodne z obowi¹zu-

j¹cymi przepisami?
Czy zatrudnianie pracowników w TVP by³o zgodne z obowi¹zuj¹cymi

przepisami?
Czy Rada Nadzorcza TVP wnosi³a uwagi, zalecenia b¹dŸ zastrze¿enia do

dzia³añ i decyzji podejmowanych przez Zarz¹d TVP, a jeœli tak, to jakie?
Czy dzia³ania Zarz¹du TVP dotycz¹ce zlecenia us³ug, na przyk³ad dorad-

czych, prawniczych, by³o zgodne z przepisami obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie?
Czy by³y przeprowadzone kontrole Zarz¹du TVP przez wewnêtrzne orga-

ny kontroli, a jeœli tak, to jakie przedstawiono wnioski lub zalecenia?
Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymywa³a informacjê od Ra-

dy Nadzorczej TVP dotycz¹c¹ dzia³alnoœci merytorycznej i sytuacji
finansowo-ekonomicznej TVP? Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wy-
stêpowa³a o informacje w wymienionym zakresie?

Te pytania dotycz¹ ostatniego okresu badanego przez Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ
WICEPREZESA
NAJWY¯SZEJ IZBY KONTROLI

Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pytania, zawarte w oœwiadczeniu Pana Senatora Stanis³awa Jurce-

wicza, z³o¿onym podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r., doty-
cz¹ce informacji w œrodkach masowego przekazu o wynikach kontroli przeprowa-
dzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli w Telewizji Polskiej SA, przes³ane przez Pani¹
Marsza³ek przy piœmie z dnia 20 stycznia 2010 r. (nr BPS/DSK-043-2317/10), uprzej-
mie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji i wyjaœnieñ.

Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a w 2009 r. kontrolê planow¹, na zlecenie
Komisji Skarbu Pañstwa Sejmu RP, w zakresie gospodarowania mieniem oraz realiza-
cji zadañ nadawcy publicznego przez Telewizjê Polsk¹ SA (TVP SA). Kontrol¹ objêto
ww. dzia³alnoœæ TVP SA oraz Ministra Skarbu Pañstwa – wykonuj¹cego funkcjê w³aœci-
cielsk¹ wobec Spó³ki – w latach 2000–2009 (I pó³rocze). Najwy¿sza Izba Kontroli oceni-
³a negatywnie skontrolowan¹ dzia³alnoœæ TVP SA, ze wzglêdu na zakres stwierdzonych
nieprawid³owoœci.
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Dokumenty pokontrolne NIK, tj. Informacja o wynikach kontroli gospodarowania
mieniem oraz realizacji zadañ nadawcy publicznego przez Telewizj¹ Polsk¹ SA
(nr ewid.: 160/2009/P/09/071/KNO) oraz wyst¹pienia pokontrolne skierowane do
skontrolowanych jednostek, zosta³y opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej NIK www.nik.gov.pl.

Wymieniona wy¿ej Informacja upubliczniona zosta³a w grudniu 2009 r. a w stycz-
niu 2010 r., by³a przedmiotem posiedzenia: Komisji Skarbu Pañstwa oraz Komisji Kul-
tury i Œrodków Przekazu Sejmu RP, a tak¿e Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
Senatu RP. W za³¹czeniu przekazujê tekst ww. Informacji.

W nawi¹zaniu do pytañ sformu³owanych przez Pana Stanis³awa Jurcewicza, Sena-
tora RP, wyjaœniam, co nastêpuje.

1. W Informacji o wynikach kontroli wskazano m.in. na nieprawid³owoœci finansowe
ujawnione w czasie kontroli, na ³¹czn¹ kwotê 149.709,8 tys. z³, które zosta³y wyli-
czone wed³ug obowi¹zuj¹cych w NIK standardów kontroli. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
nie w ka¿dym przypadku stwierdzone nieprawid³owoœci finansowe s¹ to¿same
z ich nieprawid³owym wydatkowaniem. W tym przypadku sposób interpretacji
ustaleñ kontroli i ich prezentowanie przez media nie jest precyzyjne.

Nieprawid³owoœci finansowe stwierdzone przez NIK dotyczy³y ogó³em kwoty
149.709,8 tys. z³, w tym:

1) wydatkowanej z naruszeniem prawa – 87.645,0 tys. z³, z tego: stanowi¹cej prze-
kroczenie w 2007 r. i 2008 r. wynagrodzeñ ponad dopuszczalne prawem
(87.349,9 tys. z³) oraz udzielonych zamówieñ publicznych z naruszeniem prze-
pisów ustawy Prawo zamówieñ publicznych (295,1 tys. z³),

2) wydatkowanej z naruszeniem zasad zarz¹dzania finansami, okreœlonych w we-
wnêtrznych przepisach Spó³ki – 7.722,4 tys. z³,

3) niewskazanej w obowi¹zuj¹cej sprawozdawczoœci, dotycz¹cej udzielonego za-
mówienia publicznego – 14.304,1 tys. z³,

4) wydatkowanej w nastêpstwie dzia³añ z naruszeniem prawa, które dotyczy³y wy-
p³at zas¹dzonych odszkodowañ by³ym pracownikom z tytu³u niezgodnego
z prawem rozwi¹zania umów o pracê – 391,2 tys. z³,

5) stanowi¹cej potencjalne finansowe skutki nieprawid³owoœci – 39.647,1 tys. z³,
z tego: zani¿enie podatku dochodowego od osób fizycznych (23.050,6 tys. z³)
oraz zani¿enie podatku dochodowego od osób prawnych (16.596,5 tys. z³).

2. W wyniku kontroli ustalono, ¿e nagrody roczne wyp³acone cz³onkom Zarz¹du TVP
SA za 2007 r. i 2008 r. – przyznane na podstawie uchwa³ Rady Nadzorczej Spó³ki –
nie mia³y uzasadnienia w œwietle art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wy-
nagradzaniu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,
poz. 306, ze zm.), wed³ug którego nagroda roczna mo¿e byæ przyznana w zale¿noœci
od osi¹gniêtych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadañ.

W ww. okresie znacznie pogorszy³y siê wyniki finansowe Spó³ki. Za 2007 r. wypra-
cowany zysk ze sprzeda¿y us³ug wyniós³ 94.846 tys. z³ (o 33,2% ni¿szy ni¿ w 2006 r.),
a za 2008 r. uzyskano stratê w wysokoœci 46.852 tys. z³. W znacz¹cym stopniu nast¹pi³
spadek posiadanych œrodków pieniê¿nych Spó³ki: z 553.402,3 tys. z³ na koniec 2006 r.
do 311.956,4 tys. z³ na koniec 2007 r. oraz 157.806,9 tys. z³ na koniec 2008 r.

Zarz¹d Spó³ki nie realizowa³ równie¿ na³o¿onych na niego zadañ w zakresie okreœ-
lenia strategicznych kierunków rozwoju Spó³ki oraz wieloletniej polityki programowej,
finansowej, inwestycyjnej i kadrowej, a tak¿e nie wyegzekwowa³ od podleg³ych dyrek-
torów jednostek organizacyjnych opracowania wieloletnich planów programowych
i emisyjnych, planów rozwoju technologicznego i zakupu licencji oraz planów
ekonomiczno-finansowych. Zaniechanie tych dzia³añ by³o jedn¹ z podstawowych przy-
czyn pogarszania siê sytuacji ekonomiczno-finansowej Spó³ki, a w konsekwencji ko-
niecznoœci wyst¹pienia o udzielenie kredytu bankowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Minister Skarbu Pañstwa) nie udzieli³o za
2007 i 2008 r. absolutorium cz³onkom Zarz¹du Spó³ki, uzasadniaj¹c swoj¹ decyzjê
m.in.: brakiem kompleksowej strategii Spó³ki, nieprawid³owoœciami w zarz¹dzaniu
kadrami oraz wynikami kontroli Pañstwowej Inspekcji Pracy i Urzêdu Kontroli Skarbo-
wej w £odzi. Podkreœliæ nale¿y tak¿e, ¿e dwóch cz³onków Zarz¹du, którym przyznano
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nagrody za 2008 r., zosta³o zawieszonych w czynnoœciach z dniem 19 grudnia 2008 r.
(do koñca kadencji), a w sprawie dzia³ania na szkodê Spó³ki m.in. przez ww. cz³onków
Zarz¹du zosta³o wszczête dochodzenie o przestêpstwo okreœlone w art. 585 § 1 Kodek-
su spó³ek handlowych.

W œwietle powy¿szych faktów, przyznanie przez Radê Nadzorcz¹ TVP SA nagród
rocznych cz³onkom Zarz¹du za 2007 i 2008 r. nie znajdowa³o merytorycznego i ekono-
micznego uzasadnienia.

3. Stwierdzono, ¿e w okresie objêtym kontrol¹ wyst¹pi³y przypadki zatrudniania i wy-
nagradzania pracowników niezgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawnymi oraz uregulowaniami wewnêtrznymi obowi¹zuj¹cymi w Spó³ce. Z uwagi
na brak docelowej struktury i wielkoœci zatrudnienia – zatrudnianie i zwalnianie
pracowników w TVP SA nie by³o poprzedzone rzeteln¹ analiz¹, w tym tak¿e pod
wzglêdem mo¿liwoœci finansowych Spó³ki.

W latach 2007–2008 zosta³y przekroczone odpowiednio o 6,5% i 6,2% maksymal-
ne wskaŸniki przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, okreœlone w roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaŸników
przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2007 r. (Dz. U. Nr 225, poz.
1637) oraz rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie
wskaŸników przyrostu przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w 2008 r. (Dz. U.
Nr 212, poz. 1559).

Wynagrodzenia osobowe i honoraria pracowników, które Spó³ka mog³a zaliczyæ w ciê-
¿ar kosztów 2007 r., zosta³y przekroczone o 31.622,9 tys. z³, a w 2008 r. o 55.727 tys. z³.

W okresie objêtym kontrol¹ zawarto umowy o pracê z 20 osobami na samodziel-
nych stanowiskach doradców Zarz¹du TVP SA, ponosz¹c koszty z tego tytu³u w ³¹cznej
kwocie 7.305,4 tys. z³, w tym: 2.040,9 tys. z³ w 2007 r., 3.542,5 tys. z³ w 2008 r.,
1.722,0 tys. z³ w I pó³roczu 2009 r. Zatrudnianie doradców odbywa³o siê z naruszeniem
wewnêtrznych uregulowañ obowi¹zuj¹cych w Spó³ce. Nieprawid³owoœci w tym zakre-
sie polega³y na braku merytorycznych uzasadnieñ do 16 wniosków o zatrudnienie do-
radców Zarz¹du (spoœród 20 zatrudnionych) oraz nieprzestrzeganiu zasady, ¿e
pierwsze zatrudnienie w TVP SA odbywa siê na podstawie umowy na okres próbny (od-
st¹pienie od tych zasad mo¿liwe by³o tylko w szczególnych przypadkach). Tymczasem
w 12 przypadkach zawarto umowy na czas okreœlony a w dwóch na czas nieokreœlony.
Ponadto, zatrudnieni doradcy nie otrzymali zakresu zadañ i obowi¹zków na piœmie, co
nie pozwala³o na obiektywn¹ ocenê ich pracy oraz rozliczenia z wykonanych obowi¹z-
ków pracowniczych.

W kontraktach kierowniczych – w trakcie ich obowi¹zywania – dokonywano nieko-
rzystnych zmian z punktu widzenia finansów Spó³ki. W latach 2007–2009 (I pó³rocze)
dokonano 133 zmian kontraktów kierowniczych, w tym 125 na korzyœæ pracownika,
które dotyczy³y m.in.: zmian warunków wypowiadania klauzuli o zakazie konkurencji
(z mo¿liwoœci wypowiedzenia przez obie strony, na mo¿liwoœæ wypowiedzenia wy³¹cz-
nie przez pracownika), wyd³u¿enia okresu obowi¹zywania umów o zakazie konkurencji
z szeœciu do dwunastu miesiêcy, zwiêkszenia wysokoœci odszkodowania z tytu³u zaka-
zu konkurencji (przyznawanych od 40% do 100% wysokoœci wynagrodzenia), zmian
wysokoœci odszkodowania z tytu³u rozwi¹zania umowy na czas okreœlony przed up³y-
wem okresu, na który by³a zawarta oraz przyznania prawa do odszkodowania za wcze-
œniejsze rozwi¹zanie umowy przez pracodawcê.

W Spó³ce brak by³o uregulowañ w zakresie wymaganych kwalifikacji i wykszta³ce-
nia oraz systemu rekrutacji na poszczególnych stanowiskach, w tym kierowniczych.
Brak zobiektywizowanych kryteriów i wymagañ oraz systemu rekrutacji – w ocenie NIK
– sprzyja³ du¿ej uznaniowoœci w zatrudnianiu, a tak¿e by³ przyczyn¹ du¿ej fluktuacji
kadry kierowniczej i ponoszenia wysokich kosztów.

W latach 2007–2009 (I pó³rocze) rozwi¹zano umowy o pracê z 65 osobami z kadry
kierowniczej (67% osób zatrudnionych na tych stanowiskach), w tym w I pó³roczu
2009 r. z 26 dyrektorami i zastêpcami dyrektorów, z czego z 21 – za wypowiedzeniem
przez pracodawcê. Koszty z tytu³u rozwi¹zania umów z osobami zatrudnionymi na sta-
nowiskach kierowniczych wynios³y ogó³em 9.399,1 tys. z³, w tym: odszkodowania dla
53 osób – 4.915,3 tys. z³, wyp³aty dla 58 osób – zwolnionych z obowi¹zku wykonywania
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pracy – 380,8 tys. z³ oraz inne koszty (m.in. z tytu³u skróconego okresu wypowiedzenia
oraz zakazu konkurencji) – 4.103 tys. z³.

Stwierdzono równie¿ przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacjach,
w których – zgodnie z Kodeksem pracy – powinna byæ zawarta umowa o pracê. Powy¿-
sze dzia³anie zosta³o zakwestionowane tak¿e przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy, która
wnioskowa³a o zaniechanie praktyk zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
wykonywania pracy odpowiadaj¹cych stosunkowi pracy oraz o przekszta³cenie umów
cywilnoprawnych w umowy o pracê z czterema osobami, wykonuj¹cymi czynnoœci
w jednostce organizacyjnej Spó³ki. Z pracownikami Spó³ki zawarto w 2007 r. 6.667
umów cywilnoprawnych, a w 2008 r. – 5.566 umów cywilnoprawnych, ponosz¹c z tego
tytu³u koszty odpowiednio: 8.834,9 tys. z³ i 10.546,7 tys. z³.

4. Stwierdzone nieprawid³owoœci w dzia³alnoœci Spó³ki wskazuj¹ na niew³aœciwy
sposób wykonywania obowi¹zków statutowych przez Radê Nadzorcz¹ TVP SA,
w szczególnoœci w zakresie rzetelnej oceny sprawozdañ finansowych oraz sprawo-
zdañ Zarz¹du z dzia³alnoœci, a tak¿e egzekwowania strategicznych planów wielo-
letnich Spó³ki.

Minister Skarbu Pañstwa zleci³ w grudniu 2007 r. i sierpniu 2008 r. Radzie Nadzor-
czej TVP SA spowodowanie przeprowadzenia audytów zewnêtrznych w Spó³ce w kwe-
stiach budz¹cych w¹tpliwoœci Ministra oraz wyst¹pi³, w zwi¹zku z w¹tpliwoœciami co
do prawid³owoœci gospodarki finansowej prowadzonej przez TYP SA do Generalnego In-
spektora Kontroli Skarbowej o przeprowadzenie kontroli. Wyniki ww. kontroli sta³y siê
m.in. przes³ank¹ do nieudzielenia przez Ministra Skarbu Pañstwa, wykonuj¹cego
uprawnienia Walnego Zgromadzenia TVP SA, absolutorium cz³onkom Zarz¹du i Rady
Nadzorczej Spó³ki za 2008 r.

Ponadto, w wyniku analizy raportów z ww. audytów, Minister Skarbu Pañstwa z³o-
¿y³ do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o podejrzeniu po-
pe³nienia czynu nosz¹cego znamiona przestêpstwa okreœlonego w art. 77 pkt 2 ustawy
z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze
zm.), tj. sporz¹dzeniu sprawozdania finansowego za 2007 r. niezgodnie z przepisami
ww. ustawy lub zawarciu w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych. Nale¿y podkreœ-
liæ, ¿e Rada Nadzorcza Spó³ki zatwierdzi³a ww. sprawozdanie nie wnosz¹c zastrze¿eñ
co do dzia³alnoœci Zarz¹du w tym okresie, a audytowi zewnêtrznemu nada³a klauzulê
tajnoœci „poufne” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochro-
nie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, ze zm.).

W ocenie NIK, powy¿sze fakty wskazuj¹ na nierzetelne wykonywanie przez Radê
Nadzorcz¹ TVP SA swoich obowi¹zków w wa¿nych obszarach dzia³ania Spó³ki.

5. Ustalono, ¿e TVP SA zawiera³a w skontrolowanym okresie umowy na us³ugi praw-
nicze, doradcze i konsultingowe, ponosz¹c z tego tytu³u koszty w ³¹cznej kwocie
17.687,8 tys. z³, w tym: w 2007 r. – 7.591,6 tys. z³, w 2008 r. – 5.778,9 tys. z³,
w 2009 r. (I pó³rocze) – 4.317,3 tys. z³.

W przypadku szeœciu spoœród 16 zbadanych umów stwierdzono dzia³ania z naru-
szeniem przepisów prawnych, w tym wewnêtrznych uregulowañ obowi¹zuj¹cych
w Spó³ce, polegaj¹ce na:

1) zawarciu umowy na obs³ugê prawn¹ na kwotê 59,5 tys. z³ z kancelari¹ prawn¹, której
wybór nie by³ poprzedzony postêpowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

2) zawarciu umowy zlecenia o wartoœci 54 tys. z³ na œwiadczenie us³ug prawniczych
bez uzgodnienia z Biurem Prawnym zakresu i warunków wykonania umowy,

3) poniesieniu kosztów z tytu³u realizacji czterech umów (spoœród 16 skontrolowa-
nych) o ³¹cznej wartoœci 158,05 tys. z³, których przedmiotem by³y us³ugi prawne
zwi¹zane z ochron¹ dóbr osobistych pracowników Spó³ki, pomimo braku wystar-
czaj¹cego uzasadnienia.

Ponadto, w ocenie NIK, brak by³o uzasadnienia korzystania w takim zakresie
z us³ug prawniczych, doradczych i konsultingowych, zwa¿ywszy na równoczesne
zatrudnianie du¿ej liczby (od 20 do 22) prawników w Biurze Prawnym Spó³ki posiada-
j¹cych prawo wykonywania zawodu radcy prawnego.

6. W Spó³ce funkcjonowa³o Biuro Audytu i Kontroli Wewnêtrznej, które przeprowa-
dzi³o 61 kontroli oraz 23 zadania audytowe. Wyniki ww. kontroli i audytu – w ró¿-
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norodnych formach (sprawozdañ, wyst¹pieñ, informacji) – by³y przedk³adane Ra-
dzie Nadzorczej oraz Zarz¹dowi Spó³ki.

Do najwa¿niejszych nieprawid³owoœci stwierdzonych przez ww. jednostkê organi-
zacyjn¹ TVP SA nale¿a³y: brak strategii programowej, dublowanie w regulaminie orga-
nizacyjnym Spó³ki zadañ jednostek organizacyjnych, niew³aœciwa polityka zakupów
programowych, brak wewnêtrznych regulacji w zakresie zasad i sposobu planowania
zadañ remontowych oraz opóŸnienia w przekazywaniu wewnêtrznych aktów prawnych
do jednostek organizacyjnych. Wyniki audytów i kontroli nie by³y w pe³ni wykorzysty-
wane w podejmowaniu dzia³añ naprawczych.

7. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami okreœlonymi w art. 31b ustawy o radiofonii
i telewizji, Zarz¹d Spó³ki by³ zobowi¹zany do sk³adania KRRiTV rocznych i kwar-
talnych sprawozdañ ze sposobu wykorzystania wp³ywów pochodz¹cych z op³at
abonamentowych, obrotu prawami do audycji, reklam i audycji sponsorowanych,
dotacji bud¿etowych i innych Ÿróde³. Na podstawie ww. dokumentów dokonywano
rozliczeñ wykorzystania œrodków przekazanych zaliczkowo nadawcom publicz-
nym z wyodrêbnionego rachunku w KRRiTV na finansowanie zadañ wynikaj¹cych
z realizacji misji publicznej.

Przepisy prawne nie obligowa³y Zarz¹du i Rady Nadzorczej Spó³ki do przekazywa-
nia KRRiTV informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej TVP SA. Obowi¹zkiem Za-
rz¹du TVP SA by³o przekazywanie Ministrowi Skarbu Pañstwa sprawozdañ kwartalnych
o sytuacji ekonomiczno-finansowej, w celu bie¿¹cej analizy w ramach sprawowania
nadzoru w³aœcicielskiego oraz rocznych sprawozdañ finansowych, celem ich oceny
i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie reprezentowane przez Ministra.

Z powa¿aniem

Józef Górny
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

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

sie wielkopolskiej informacje dotycz¹ce problemu niep³acenia przez samo-
rz¹dy za pobyt swoich dzieci w kaliskich przedszkolach.

Do przedszkoli w mieœcie chodzi oko³o stu dzieci z dwunastu oœciennych
gmin z powiatów kaliskiego, ostrowskiego i pleszewskiego. Art. 90 ust. 2c
ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, mówi, ¿e jeœli do przedszko-
la uczêszcza dziecko niebêd¹ce mieszkañcem gminy dotuj¹cej to przedszko-
le, gmina, której mieszkañcem jest to dziecko, pokrywa koszty dotacji
w obowi¹zuj¹cej tam wysokoœci. Powoduje to ogromne koszty, zw³aszcza dla
gmin w gorszej sytuacji, które musz¹ dop³acaæ bogatszym, zamiast rozwijaæ
w³asne przedszkola.

Chcia³bym zaproponowaæ wprowadzenie subwencji na przedszkola, czy-
li nieodp³atn¹ i bezzwrotn¹ pomoc finansow¹ udzielon¹ przez pañstwo, która
zapewni³aby budowê nowych przedszkoli, a tak¿e spowodowa³a ich rozwój
i podnios³a standard.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej mia³oby dodatkowe œrodki na wyp³acenie sub-
wencji na przedszkola i czy rozwa¿a wprowadzenie takiej nowelizacji?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Piotra Kalety – Senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Nr BPS/DSK-043-2318/10) w sprawie finansowania przedszkoli ze œrodków czê-
œci oœwiatowej subwencji ogólnej, uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

W myœl art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa-
morz¹du terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z póŸn. zm.) zadania zwi¹zane
z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostêpnych (³¹cznie z oddzia³ami przedszkolnymi
w szko³ach podstawowych), oddzia³ów ogólnodostêpnych w przedszkolach z oddzia³a-
mi integracyjnymi, innych form wychowania przedszkolnego nie s¹ uwzglêdniane przy
podziale czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej. Zadania te s¹ finansowane z dochodów
w³asnych gmin, w tym g³ównie z udzia³ów gmin we wp³ywach z podatku dochodowego
od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Prowadzenie przedszkoli od 1991 r. jest zadaniem w³asnym gmin. Wraz z przekaza-
niem gminom przedszkoli zosta³y odpowiednio zwiêkszone dochody gmin. Œrodki na
prowadzenie przedszkoli ogólnodostêpnych zosta³y zapewnione gminom w ich docho-
dach w³asnych. Ewentualna zmiana sposobu finansowania przeszkoli musia³aby
wi¹zaæ siê z jednoczesnym zmniejszeniem udzia³ów gmin we wp³ywach z podatku do-
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chodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
oraz stosownym zwiêkszeniem kwoty czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Z analizy sprawozdañ z wykonania bud¿etów jedno-
stek samorz¹du terytorialnego za rok 2008 wynika, ¿e jednostki samorz¹du
terytorialnego ponios³y wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z prowadzeniem przedszkoli w ³¹cz-
nej wysokoœci 5 185 820 tys. z³, z tego:

– w rozdz. 80103 „Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych” – 580 272 tys. z³,
– w rozdz. 80104 „Przedszkola” – 4 605 548 tys. z³.
Zmiana polegaj¹ca na zast¹pieniu finansowania zadañ w zakresie przedszkoli

z najbardziej elastycznego Ÿród³a dochodów samorz¹dów terytorialnych, jakimi s¹ do-
chody w³asne, finansowaniem z czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej nie jest celowa.
Obecnie zadania zwi¹zane z prowadzeniem przedszkoli s¹ finansowane z dochodów
w³asnych gromadzonych w jednostkach samorz¹du terytorialnego. Zwiêkszenie œrod-
ków odprowadzanych do bud¿etu pañstwa i rozdzielanych w postaci subwencji oœwia-
towej nie wydaje siê dobrym rozwi¹zaniem. Zmiana sposobu redystrybucji dochodów
bud¿etowych (zwiêkszenie subwencji oœwiatowej kosztem zmniejszenia dochodów w³a-
snych) nie przyczyni siê do upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

W obecnym stanie prawnym edukacja szeœciolatków realizuj¹cych obowi¹zek rocz-
nego przygotowania przedszkolnego jest finansowana ze œrodków w³asnych gmin, tak
jak ca³a edukacja przedszkolna. W zwi¹zku z zapocz¹tkowanym procesem obni¿enia
wieku obowi¹zku szkolnego dzieci, edukacja szeœciolatków w I klasie szko³y podstawo-
wej uwzglêdniana jest przy podziale czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej. Dziêki takie-
mu rozwi¹zaniu gminy, jako organy prowadz¹ce, uzyskaj¹ w ramach dochodów
w³asnych wolne œrodki, anga¿owane dotychczas w edukacjê dzieci szeœcioletnich, któ-
re bêd¹ mog³y wykorzystaæ na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach dla dzieci
w wieku 3–5 lat.

W œwietle powy¿szego zapocz¹tkowane zmiany systemowe, w tym uzupe³nienie sie-
ci przedszkoli o inne formy wychowania przedszkolnego oraz proces obni¿enia wieku
obowi¹zku szkolnego i upowszechnianie wychowania przedszkolnego, daj¹ realn¹
szansê na zapewnienie dzieciom dobrego startu w szkole.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego wp³ywa coraz wiêcej li-

stów z proœb¹ o poparcie przyœpieszenia prac legislacyjnych i g³osowanie za
przyjêciem ustawy ca³kowicie zakazuj¹cej palenia tytoniu w miejscach publicz-
nych. Oto jedno z uzasadnieñ.

W latach dziewiêædziesi¹tych Polska by³a liderem we wprowadzaniu re-
gulacji prawnych ograniczaj¹cych nara¿enie spo³eczeñstwa na dym tytonio-
wy. Zapisy uchwalonej wtedy ustawy nie chroni¹ jednak w pe³ni prawa
obywatelskiego do ¿ycia w zdrowiu i œrodowisku wolnym od dymu tytonio-
wego. Obecnie straciliœmy przoduj¹c¹ pozycjê, gdy¿ wiele pañstw w Europie
i na œwiecie wprowadzi³o ca³kowity zakaz palenia tytoniu w barach, pubach,
restauracjach, œrodkach transportu i innych miejscach publicznych. W grud-
niu 2006 r. sejmowa Komisja Zdrowia przyjê³a zdecydowan¹ wiêkszoœci¹
g³osów inicjatywê ustawodawcz¹ zmierzaj¹c¹ do nowelizacji ustawy
o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytonio-
wych. Niestety, w nastêpnych latach proces legislacyjny uleg³ zahamowaniu.
Wznowienie prac nad nowelizacj¹ ustawy jest oczekiwane przez wiele œrodo-
wisk zainteresowanych zrównaniem stanu zdrowia obywateli polskich ze
stanem zdrowia obywateli wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nara¿anie osób niepal¹cych na wdychanie dy-
mu tytoniowego prowadzi do ró¿nych chorób, a nawet zgonów. Chcia³bym
podkreœliæ, ¿e wypalany papieros wydziela dwa razy wiêcej dymu z tak zwa-
nego strumienia bocznego ni¿ g³ównego (zawiera on trzydzieœci piêæ razy wiê-
cej dwutlenku wêgla i cztery razy wiêcej nikotyny ni¿ dym wdychany przez
aktywnych palaczy).

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z pytaniami:
1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie?
2. Czy w najbli¿szym czasie jest przewidywana debata na forum parla-

mentu nad tym tematem?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.23

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pytania zawarte w oœwiadczeniu senatora Piotra Kalety w sprawie

zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych przekazanego pismem Pana Marsza³ka
BPS/DSK-043-2319/10 z 20 stycznia br. przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Podzielam przekonanie Pana Senatora o potrzebie zwiêkszenia prawnej ochrony
niepal¹cych przed nara¿eniem na dym tytoniowy w przestrzeni publicznej. Ogranicze-
nia palenia tytoniu w miejscach pracy i w pomieszczeniach przeznaczonych do u¿ytku
publicznego wprowadzone ustaw¹ z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed na-
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stêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55
z póŸn. zm.) chocia¿ spowodowa³y istotne korzystne zmiany w zachowaniach spo³ecz-
nych zwi¹zanych z paleniem tytoniu, s¹ obecnie dalece niewystarczaj¹ce, zw³aszcza
wobec zmian sytuacji obserwowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

Dlatego zarówno pierwotna inicjatywa legislacyjna Komisji Zdrowia Sejmu RP ma-
j¹ca na celu poszerzenie stref wolnych od dymu tytoniowego, jak i aktualny projekt
(sejmowy druk nr 1030) spotka³y siê na wniosek Ministra Zdrowia z poparciem Rz¹du
wyra¿onym w stanowisku przekazanym Marsza³kowi Sejmu 30 marca 2009 r.
Wspó³praca Ministerstwa Zdrowia z Komisj¹ Zdrowia nad projektem nowelizacji cyto-
wanej ustawy przyczyni³a siê do racjonalizacji proponowanych rozwi¹zañ i poszerzenia
zakresu regulacji zw³aszcza o elementy zwiêkszonej ochrony dzieci i m³odzie¿y przed
uzale¿nieniem od tytoniu.

Obecnie prace w Komisji Zdrowia zosta³y zakoñczone, a projekt wraz z wnioskami
mniejszoœci (zarówno zwiêkszaj¹cymi rygory ograniczeñ, jak i ³agodz¹cymi ogranicze-
nia) jest przygotowany do g³osowania w Sejmie. Doceniaj¹c powszechnoœæ oczekiwañ
spo³ecznych usuniêcia palenia tytoniu z przestrzeni publicznej (ponad 70% akcepta-
cji), nale¿a³oby spodziewaæ siê uchwalenia zmian przez Sejm RP.

Minister Zdrowia nie ma wp³ywu na przebieg prac nad projektem i terminy kolej-
nych procedur.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjono-

wania kierowanego przez Pana ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud-
¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.

1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym
przez Pana resorcie i jakich obszarów dotyczy³y?

2. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w wydatkach osobowych
(ile zawarto umów o pracê, umów o dzie³o, umów-zleceñ) w kierowanym
przez Pana ministerstwie w porównaniu z rokiem 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci wygenerowano w wydatkach maj¹tkowych w 2009 r.
w porównaniu z rokiem 2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Macieja Klimê oraz senatora

Witolda Idczaka na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. uprzejmie pro-
szê Pana Marsza³ka o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Ad 1: Wydatki cz. 24 – KiODN na rok 2009 zosta³y zmniejszone w nowelizacji usta-
wy bud¿etowej na rok 2009 o 7,9% (pierwotnie mia³o byæ to 10,0% bud¿etu cz. 24) wy-
datków zaplanowanych w ustawie bud¿etowej na rok 2009, tj. o kwotê 201,8 mln z³.
Dodatkowo ograniczone zosta³y œrodki rezerwy celowej poz. 49 na dofinansowanie
przedsiêwziêæ w sferze kultury i dziedzictwa narodowego o kwotê 17 mln z³.

Znalezienie powy¿szych oszczêdnoœci by³o dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego problematyczne w zwi¹zku z faktem, i¿ wiêkszoœæ wydatków resortu kul-
tury to wydatki sztywne. W ramach zaplanowanych w ustawie bud¿etowej na rok 2009
dla czêœci 24 – KiODN wydatków (z wy³¹czeniem wydatków maj¹tkowych i wydatków
na realizacjê projektów z udzia³em œrodków Unii Europejskiej) w kwocie ponad 1.900 mln z³
ponad 70% (co daje kwotê ok. 1.450 mln z³) stanowi¹ wydatki o charakterze obligato-
ryjnym, miêdzy innymi: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, odpisy na ZFŒS,
sk³adki do organizacji miêdzynarodowych, dotacje dla szkó³ niepublicznych. Ponad
40% bud¿etu resortu przeznaczonych jest na edukacjê artystyczn¹. Obciêcie tych wy-
datków by³o niemo¿liwe i wi¹za³oby siê z powstaniem wielomilionowych zobowi¹zañ.

W zwi¹zku z powy¿szym przyjêto nastêpuj¹ce zasady:
a) ochrona edukacji artystycznej;
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b) utrzymanie dofinansowania sta³ych, o d³ugiej tradycji przedsiêwziêæ artystycz-
nych;

c) ochrona dziedzictwa narodowego – instytucji podleg³ych MKiDN.
�ród³ami pokrycia koniecznych do wprowadzenia zmniejszeñ w resorcie kultury na

kwotê 201.800.00 z³ stanowi³y m.in. wydatki dotycz¹ce:
1) utrzymania urzêdu, w tym bie¿¹ce remonty i zakupy inwestycyjne, jak równie¿

szkolenia pracowników;
2) realizacji zadañ w ramach „Programu pozamilitarnych przygotowañ obronnych

Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2012”;
3) realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w placówkach oœwiatowych edu-

kacji artystycznej. Jedynymi wydatkami w resorcie kultury, które nie zosta³y
obni¿one s¹ wydatki bie¿¹ce szkó³ artystycznych I i II stopnia;

4) wy¿szego szkolnictwa artystycznego, w tym w szczególnoœci na realizacjê inwesty-
cji budowlanych, jak i zakupów inwestycyjnych wy¿szych uczelni artystycznych,

5) dzia³u kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kwota oszczêdnoœci wprowa-
dzonych w tym dziale jest najbardziej znacz¹ca i stanowi 74% kwoty ograniczeñ
wydatków dla cz. 24 – KiODN, tj. ponad 155 mln z³. Szukaj¹c oszczêdnoœci resort
d¹¿y³ do zminimalizowania zmian, które mog³yby negatywnie wp³yn¹æ na dotych-
czasowe ¿ycie kulturalne spo³eczeñstwa polskiego. Dokonano ograniczeñ wydat-
ków na realizacjê zadañ z ró¿nych dziedzin kultury, jak i dotycz¹cych dzia³alnoœci
bie¿¹cej i dzia³añ inwestycyjnych podleg³ych MKiDN podmiotów finansowanych
w ramach tego dzia³u, w tym równie¿ pañstwowych jednostek bud¿etowych. Wy-
datki archiwów i Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa ³¹cznie ograniczono
o kwotê ponad 27 mln z³. Ponadto ciêcia dotknê³y równie¿ zaplanowane na rok
2009wydatkinarealizacjêWPR„DziedzictwoFryderykaChopina2010”–10.400tys.z³.

Analizuj¹c powy¿sze dane mo¿na stwierdziæ, i¿ wydatkami najbardziej dotkniêtymi
wprowadzonymi przez nowelizacjê ustawy ograniczeniami s¹ wydatki na inwestycje,
które w cz. 24 – KiODN zmniejszono o 110,5 mln z³ (tj. 40,2%). Jednak¿e wysuwaj¹c ja-
kiekolwiek wnioski dotycz¹ce powy¿szych ograniczeñ nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tej sferze
dzia³alnoœci powy¿sze ciêcia zminimalizuj¹, œrodki zagwarantowane w ramach fundu-
szy europejskich, tj. EOG i NMF jak równie¿ Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko.

Reasumuj¹c, œrodki dostêpne w roku 2009 dla Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego1 pomimo powy¿szych zmniejszeñ s¹ wy¿sze na dzieñ 31 grudnia
2009 r. w stosunku do wykonania 2008 roku o 15,1%.

Ad 2: Informujê, ¿e MKiDN w 2008 r. zawar³o 104 umowy o pracê w tym 35 osób
stanowili pracownicy zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2007 r. Zak³adu Gospodar-
czego MKiDN, natomiast w 2009 roku zosta³y zawarte 42 umowy o pracê.

W roku 2009 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poczyni³o oszczêd-
noœci w zakresie wydatków osobowych, polegaj¹ce na nierozdysponowaniu czêœci
œrodków z funduszu osobowego w tym równie¿ z 3% funduszu nagród. £¹cznie MKiDN
zwróci³o do bud¿etu Pañstwa kwotê w wysokoœci 173.849,86 z³ w tym 30,4% stanowi³y
niewyp³acone nagrody. Proces generowania oszczêdnoœci rozpocz¹³ siê ju¿ w II po³owie
2008 r. i polega³ na przeprowadzeniu reorganizacji skutkuj¹cej zmniejszeniem stanu
zatrudnienia, sk¹d wynik³y oszczêdnoœci na kwotê 263.450,99 z³. W 2009 r. zosta³o za-
wartych ³¹cznie 675 umów cywilnoprawnych ³¹cznie na kwotê 2 238 889,30 z³. W efek-
cie, w zakresie funduszu bezosobowego w 2009 r. wygenerowane zosta³y oszczêdnoœci
w wysokoœci 143.022, (6% w stosunku do planu).

Natomiast w roku 2008 r. zosta³o zawartych 637 umów na ³¹czn¹ kwotê 1 608 613,21 z³.
Suma oszczêdnoœci w zakresie umów cywilnoprawnych w 2008 roku wynios³a
129 704,79 z³ (7,4% oszczêdnoœci w stosunku do planu).
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Nieznacznie zwiêkszone w 2009 r. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zwi¹zane
by³y z koniecznoœci¹ korzystania z us³ug osób posiadaj¹cych specjalistyczne kwalifika-
cje i uprawnienia techniczne do nadzorowania projektów inwestycyjnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.

Ad 3: W zakresie spraw maj¹tkowych w MKiDN wygenerowano nastêpuj¹ce osz-
czêdnoœci:

1. W 2009 r. Ministerstwo nie wydatkowa³o ok. 32 tys. z³ ze œrodków przyznanych
w rocznym planie finansowym na wydatki maj¹tkowe, w zwi¹zku z realizacj¹ tañszych
ni¿ przewidywano zakupów us³ug i towarów, w tym ok. 3 tys. z³ w ramach œrodków Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko oraz 29 tys. z³ w ramach œrodków
z bud¿etu pañstwa.

2. W 2008 r. Ministerstwo nie wydatkowa³o ok. 15,3 mln z³, w tym z braku realizacji
kolejnych etapów budowy Muzeum ¯ydów Polskich na kwotê 15,22 mln z³, a tak¿e tañ-
szych us³ug i towarów zakupionych w nastêpstwie postêpowañ konkurencyjnych na
kwotê ok. 32 tys. z³ (POIiŒ – 3 tys. z³ i œrodki bud¿etowe – 29 tys. z³).

Z powa¿aniem

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski

Za³¹cznik:
tabela pt. Cz. 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego*
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjono-

wania kierowanego przez Pani¹ ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud-
¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.

1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym
przez Pani¹ resorcie i jakich obszarów dotyczy³y?

2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê,
umów o dzie³o, umów-zleceñ) zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowa-
nym przez Pani¹ w porównaniu z rokiem 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci wygenerowano w wydatkach maj¹tkowych w 2009 r.
w porównaniu z rokiem 2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 lutego 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawi¹zaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2321/10,
przy którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Pana Macieja Klimê oraz
senatora Pana Witolda Idczaka w sprawie przedstawienia danych dotycz¹cych funk-
cjonowania Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w zakresie oszczêdnoœci bud¿eto-
wych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
wyjaœnienia.

Ad 1)
W ustawie bud¿etowej na rok 2009 dla czêœci bud¿etowych, których dysponentem

jest Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej ujêta zosta³a kwota wydatków ogó³em w wyso-
koœci 1.270.722 tys. z³. Natomiast w ustawie o zmianie ustawy bud¿etowej wydatki zo-
sta³y zmniejszone o kwotê 12.684 tys. z³ do poziomu 1.258.038 tys. z³.

Ograniczenia wydatków dotyczy³y:
1) funkcjonowania urzêdu ministra w³aœciwego do spraw pracy oraz realizacji pro-

gramów z zakresu bezpieczeñstwa i warunków pracy – kwota 6.998 tys. z³, w tym
wydatki maj¹tkowe 1.530 tys. z³.
W ramach racjonalizacji wydatków, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zre-
zygnowa³o z czêœci prac modernizacyjnych, które planowane by³y do realizacji
w roku 2009 oraz ograniczy³o inne wydatki bie¿¹ce, m.in. przeznaczone na obs³ugê
Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych i publikacjê biuletynu
„Dialog Spo³eczny”.
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Ponadto czêœæ œrodków przyznanych na sfinansowanie w 2009 r. realizacji progra-
mu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” (5.000 tys. z³)
przesuniêto do realizacji w 2010 roku. Dzia³anie to nie wp³ynê³o jednak na poziom
realizacji tego zadania.

2) funkcjonowania jednostek podleg³ych Ministrowi Pracy i Polityki Spo³ecznej –
kwota 2.643 tys. z³, w tym wydatki maj¹tkowe 184 tys. z³.
Ograniczeniu uleg³y wydatki jednostek zwi¹zane z zakupem us³ug remontowych,
podró¿ami s³u¿bowymi, zakupem us³ug obejmuj¹cych wykonanie ekspertyz, ana-
liz i opinii oraz zakupami inwestycyjnymi.

3) funkcjonowania urzêdu ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³eczne-
go (cz. 44 „Zabezpieczenie spo³eczne”) – kwota 684 tys. z³, w tym wydatki maj¹tko-
we 515 tys. z³.
W ramach wprowadzonych oszczêdnoœci zmniejszono wydatki zwi¹zane ze szkole-
niami pracowników, t³umaczeniami, wykonywaniem ekspertyz. Ponadto ograni-
czono wydatki zwi¹zane z przebudow¹ obiektów Ministerstwa.

4) modernizacji i bie¿¹cej eksploatacji systemów informatycznych z zakresu pomocy
spo³ecznej – kwota 1.565 tys. z³.

5) funkcjonowania urzêdu ministra w³aœciwego do spraw rodziny oraz wydatków na
dotacje z zakresu promowania i urzeczywistniania zasady równouprawnienia ko-
biet i mê¿czyzn (cz. 63 „Sprawy rodziny”) – kwota 794 tys. z³.

Skutki podjêtych dzia³añ w stosunku do pierwotnego bud¿etu na 2009 r. w po-
szczególnych czêœciach bud¿etowych (po wy³¹czeniu dotacji z zakresu pomocy spo-
³ecznej i dla PFRON oraz wydatków strukturalnych, które nie by³y uwzglêdniane
przy opracowywaniu oszczêdnoœci) przedstawia poni¿sza tabela:

w tys. z³

Czêœæ bud¿etowa
Ustawa bud¿etowa

na rok 2009

Nowelizacja ustawy
bud¿etowej
na rok 2009

Kwota
zmniejszeñ

%
zmniejszeñ

31 – Praca 253.679 244.038 9.641 3,8

44 – Zabezpieczenie spo³eczne 49.545 47.296 2.249 4,5

63 – Sprawy rodziny 4.472 3.678 794 17,7

Razem 307.696 295.012 12.684 4,1

W ramach podjêtych dzia³añ oszczêdnoœciowych zmniejszeniu uleg³y œrodki ujête
w nastêpuj¹cych pozycjach rezerw celowych, bêd¹cych w dyspozycji Ministra Pracy
i Polityki Spo³ecznej:

1. poz. 28 „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadañ z zakresu po-
mocy spo³ecznej, w tym na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z art. 121 ust. 3a ustawy
o pomocyspo³ecznej –do46.000 tys. z³”o100.000 tys. z³, dopoziomu262.300 tys. z³,

2. poz. 40 „Œrodki na zwiêkszenie dotacji celowych na realizacjê œwiadczeñ rodzin-
nych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego” o 1.365.000 tys. z³ do poziomu
64.800 tys. z³,

3. poz. 6 „Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich” o 50.900
tys. z³, do poziomu 87.005 tys. z³.

Ad 2)
Przeciêtne zatrudnienie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej w roku 2009

wynosi³o 756 osób, zaœ w 2008 roku 769 osób. W zakresie umów zleceñ i umów
o dzie³o:

– w roku 2008 zawartych zosta³o 512 umów,
– w roku 2009 zawartych zosta³o 404 umowy.
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Ad 3)
Dane w zakresie wydatków maj¹tkowych zaplanowanych na rok 2008 i 2009

przedstawia poni¿sze zestawienie:

w tys. z³

Czêœæ bud¿etowa
Ustawa

bud¿etowa
na rok 2008

Ustawa
bud¿etowa

na rok 2009

Nowelizacja
ustawy

bud¿etowej
na rok 2009

kwota
zmniejszeñ

3–2

kwota
zmniejszeñ

4–2

1 2 3 4 5 6

31 – Praca 13.045 5.695 3.981 -7.350 -9.064

44 – Zabezpieczenie spo³eczne 1.100 1.135 620 35 -480

Razem 14.145 6.830 4.601 -7.315 -9.544

Wydatki maj¹tkowe ujête w ustawie bud¿etowej na rok 2009, w porównaniu do ro-
ku 2008, by³y ni¿sze o kwotê 7.315 tys. z³. Wynika³o to z przyznanego na ten cel limitu
wydatków. Ponadto w trakcie roku 2009 zmniejszenie nak³adów na wydatki maj¹tko-
we nast¹pi³o w wyniku zg³oszenia oszczêdnoœci (ograniczeñ) w wysokoœci 2.229 tys. z³
i ujêcia nowych kwot planu w ustawie o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 rok.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z utrzymaniem przez Pana Ministra decyzji odmownej doty-

cz¹cej wyra¿enia zgody na nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych w gmi-
nie Wieliczka, proszê o ponowne zweryfikowanie swojej decyzji w niniejszej
sprawie.

Gmina Wieliczka opracowa³a projekt nowego miejscowego planu zago-
spodarowania na podstawie uchwalonego studium uwarunkowañ i kierun-
ków rozwoju miasta i gminy. Zgodnie z ustawow¹ procedur¹ wyst¹pi³a
z trzema wnioskami o wyra¿enie zgody na nierolnicze przeznaczenie gruntów
rolnych. Wnioski zosta³y zaopiniowane pozytywnie przez Ma³opolsk¹ Izbê
Rolnicz¹ i przes³ane do ministra rolnictwa przez marsza³ka województwa
ma³opolskiego.

Utrzymanie odmownej decyzji argumentuje Pan za³o¿eniem o ochronie
gruntów rolnych, wynikaj¹cym z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leœnych. Przepis ten jedynie w sposób bardzo ogólny stwierdza,
¿e ochrona gruntów rolnych polega miêdzy innymi na ograniczaniu ich prze-
znaczenia na cele nierolnicze.

Wychodz¹c z tego za³o¿enia, stwierdza Pan, ¿e w latach 2000–2005
w ramach opracowania kolejnych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, wyra¿one zosta³y zgody na przeznaczenie gruntów na cele
nierolnicze w ramach rezerwy inwestycyjnej. Taka sytuacja ma miejsce
w obecnie obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania uchwalonym w 2005 r.
Jednak zupe³nie nie zaspokaja to obecnych potrzeb.

Wbrew temu ogromnemu zapotrzebowaniu Pan Minister stwierdza, ¿e
obecnie oraz w najbli¿szych latach rezerwa ta pozwoli na zaspokojenie po-
trzeb w zakresie realizacji celów inwestycyjnych i w zwi¹zku z tym przezna-
czenie nowego obszaru gruntów rolnych nie znajduje uzasadnienia.

Wnioski gminy Wieliczka by³y ca³kowicie zasadne ze wzglêdu na po³o¿e-
nie gminy w bliskim s¹siedztwie Krakowa oraz ze wzglêdu na zanikaj¹c¹
dzia³alnoœæ rolnicz¹ i skierowanie dzia³añ na rzecz rozwoju osadnictwa oraz
rozwoju us³ug i przedsiêbiorczoœci.

Brak zgody Pana Ministra powoduje likwidacjê mo¿liwoœci rozwoju go-
spodarczego gminy. Jest to o tyle zaskakuj¹ce, ¿e zarówno w Niepo³omicach,
jak i w Krakowie, na terenach przyleg³ych do zaplanowanej Wielickiej Strefy
Aktywnoœci Gospodarczej, nie by³o ¿adnych przeszkód, by grunty mog³y
zmieniæ przeznaczenie z rolnych na budowlane.

Wobec tego prosimy o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy nie uwa¿a Pan, ¿e utrzymanie odmownej decyzji blokuje mo¿li-

woœæ dalszego rozwoju gminy Wieliczka?
2. Czy uwa¿a Pan za zasadne pozbawianie samorz¹dów decyzyjnoœci

w sprawach dla nich strategicznych?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

244 47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r.



OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.19

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
odpowiadaj¹c na pismo Pani Marsza³ek z dnia 20 stycznia 2010 roku, znak:

BPS/DSK-043-2322/10, przy którym zosta³o nades³ane wspólne oœwiadczenie z³o¿o-
ne przez senatora Pana Macieja Klimê oraz senatora Pana Witolda Idczaka podczas
47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 roku w sprawie odmowy wyra¿enia
zgody na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas II–III, po³o¿o-
nych na terenie gminy Wieliczka w ramach opracowywanych miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Na wstêpie nale¿y wyjaœniæ, i¿ zgodnie z zasad¹ praworz¹dnoœci wyra¿on¹ w usta-
wie zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z póŸn.
zm.) tj. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na pod-
stawie i w granicach prawa. Natomiast zgodnie z art. 94 tej ustawy akty prawa miejsco-
wego organy samorz¹du terytorialnego oraz terenowe organy administracji rz¹dowej
ustanawiaj¹ na podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawie, zaœ zasady
i tryb wydawania aktów prawa miejscowego okreœla ustawa, a w przedmiotowej spra-
wie jest to ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.).

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
kszta³towanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwala-
nie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nale¿y do zadañ w³asnych
gminy. To wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi proces tworzenia aktów
prawa miejscowego i w trakcie procesu tworzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego zobowi¹zany jest przepisami ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym uzyskaæ stosowne uzgodnienia od organów w³aœciwych
odpowiadaj¹cych m.in. za poszczególne dzia³y administracji rz¹dowej. Nale¿y wyraŸ-
nie podkreœliæ, i¿ zajêcie stanowiska przez inny organ przy sporz¹dzaniu projektu stu-
dium lub projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (aktu prawa
miejscowego) ma charakter aktu nadzoru nad dzia³alnoœci¹ gminy przewidzianego
przepisami szczególnymi. W przedmiotowej sprawie m.in. takim przepisem szczegól-
nym jest art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leœnych (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z póŸn. zm.). Ustawa ta wyraŸ-
nie wskazuje kryteria, jakimi nale¿y kierowaæ siê w sprawach dotycz¹cych zmiany
przeznaczenia na cele nierolnicze u¿ytków rolnych najwy¿szych klas bonitacyjnych po-
³o¿onych na obszarach wiejskich, stanowi¹cych zaplecze ¿ywnoœciowe kraju, których
jest zaledwie ok. 24,6% w skali kraju.

Ustawa ta ma na celu objêcie szczególn¹ ochron¹ oraz trosk¹ o zachowanie w do-
brym i nienaruszonym stanie u¿ytków rolnych najbardziej urodzajnych gleb.

Nie mogê podzieliæ pogl¹du, i¿ niewyra¿enie zgody na zmianê przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze jest ograniczeniem samorz¹dnoœci organu samorz¹du teryto-
rialnego. Co prawda gminy dysponuj¹ w tej mierze szerokimi uprawnieniami, doktrynal-
nie zwanymi w³adztwem planistycznym, ale w³adztwo to nie oznacza i nie mo¿e oznaczaæ
autonomii gminy w tym zakresie. W³adztwo istnieje w takim zakresie, w jakim okreœlaj¹
je ustawy. To ustawodawca, a nie gmina, decyduje o zakresie tego w³adztwa. Je¿eli za-
tem z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych, wynikaj¹ okreœlone ograniczenia
w rozstrzyganiu o przeznaczeniu terenów to niew¹tpliwie wi¹¿¹ one gminê.

Wynikaj¹cy z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leœ-
nych, obowi¹zek ochrony gruntów rolnych jest prawem podmiotowym o charakterze
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publicznym, wynikaj¹cym z art. 74 Konstytucji RP. Zatem wydaj¹c decyzje dotycz¹ce
niewyra¿enia zgody na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych, Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przede wszystkim chroni interes publiczny, le¿¹cy
u podstaw ustawowej regulacji ochrony gruntów rolnych i leœnych jako dobro publicz-
ne. Wydawane zatem na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 lub art. 6 ust. 1 ustawy decyzje
nie maj¹ na celu ograniczania samorz¹dnoœci organów administracji terenowej, lecz
ochronê interesu publicznego przejawiaj¹cego siê w tym przypadku trosk¹ o niewielki
zasób gruntów rolnych najwy¿szych klas, maj¹c jednoczeœnie na uwadze, ¿e gleby zali-
czane s¹ do nieodnawialnych zasobów przyrody.

Zatem wype³niaj¹c obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych oraz na mocy ustawy kompetencyjnej tylko w uzasadnionych przypadkach,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mo¿e wyraziæ zgodê na zmianê przeznaczenia grun-
tów najlepszej jakoœci. Ochrona gruntów rolnych najwy¿szych klas bonitacyjnych jest
zarówno obowi¹zkiem ustawowym, jak równie¿ obowi¹zkiem wobec spo³eczeñstwa, co
równie¿ znalaz³o odzwierciedlenie w istniej¹cym orzecznictwie.

Jak ju¿ powy¿ej zosta³o podniesione, za kszta³towanie i prowadzenie polityki prze-
strzennej na terenie gminy odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka i je¿eli nie
nastêpuje wy³¹czanie wszystkich gruntów posiadaj¹cych zgodê na ich zmianê przezna-
czenia – oznacza to, i¿ powierzchnie gruntów posiadaj¹cych zgodê na zainwestowanie
znacznie przekraczaj¹ potrzeby rozwoju gminy, zatem nie mo¿na twierdziæ, i¿ brak zgo-
dy na zmianê przeznaczenia jest czynnikiem blokuj¹cym rozwój gminy.

Reasumuj¹c ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwarza sa-
morz¹dom mo¿liwoœæ podejmowania decyzji dotycz¹cych kszta³towania i tworzenia po-
lityki przestrzennej na jej terenie, jednak¿e dzia³ania te musz¹ byæ zgodne z przepisami
szczególnymi, o których mowa w tej ustawie.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Marian Zalewski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjono-

wania kierowanego przez Pana ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud-
¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.

1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym
przez Pana resorcie i jakich obszarów dotyczy³y?

2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê,
umów o dzie³o, umów-zleceñ) zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowa-
nym przez Pana w porównaniu z rokiem 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci wygenerowano w wydatkach maj¹tkowych w 2009 r.
w porównaniu z rokiem 2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.24

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 20 stycznia 2010 r. znak: BPS/DSK-043-2322/10,

przy którym zosta³o przekazane wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Macieja Klimê oraz Pana Senatora Witolda Idczaka podczas 47. posiedzenia Senatu RP
w dniu 13 stycznia 2010 r. w sprawie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porówna-
niu z rokiem 2008, uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, co nastêpuje.

Nowelizacja ustawy bud¿etowej na 2009 r. zmniejszy³a wydatki w czêœciach, któ-
rych dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o kwotê 231.902 tys. z³,
tj. 10% kwoty wydatków zaplanowanych w ustawie bud¿etowej na rok 2009, po wy-
³¹czeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udzia³em œrodków
z Unii Europejskiej oraz œrodków w³asnych Unii Europejskiej.

Dokonano nastêpuj¹cych zmniejszeñ wydatków:
1. Czêœæ 32 – Rolnictwo
Zaplanowane w ustawie bud¿etowej na 2009 rok wydatki bud¿etowe zosta³y

zmniejszone o kwotê 23.086 tys. z³, z tego wydatki bie¿¹ce o kwotê 22.792 tys. z³ i wy-
datki maj¹tkowe o kwotê 294 tys. z³. Zmniejszone zosta³y g³ównie wydatki bie¿¹ce jed-
nostek bud¿etowych oraz wydatki na realizacjê postêpu biologicznego w produkcji
roœlinnej i ochronê roœlin.
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Zmniejszeniem nie objêto wydatków na postêp biologiczny w produkcji zwierzêcej
i rolnictwo ekologiczne oraz wydatków na funkcjonowanie szkó³ rolniczych, gdy¿ ogra-
niczenie wydatków na te zadania uniemo¿liwi³oby ich wykonanie w 2009 r.

2. Czêœæ 33 – Rozwój wsi
Zaplanowane wydatki w ustawie bud¿etowej na 2009 rok zosta³y zmniejszone

o kwotê 192.726 tys. z³, z tego g³ównie na:
– dzia³alnoœæ statutow¹ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotê

190.822 tys. z³,
– dotacjê podmiotow¹ dla Centrum Doradztwa Rolniczego o kwotê 1.120 tys. z³,
– funkcjonowanie Urzêdu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kwotê 698 tys. z³.

Oszczêdnoœciami nie objêto wydatków na finansowanie dop³at bezpoœrednich
i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013.

Czêœæ 35 – Rynki rolne
Zaplanowane wydatki w ustawie bud¿etowej na rok 2009 zosta³y zmniejszone

o kwotê 14.270 tys. z³, z tego: wydatki bie¿¹ce o kwotê 12.270 tys. z³ i wydatki maj¹t-
kowe o kwotê 2.000 tys. z³, i dotyczy³y g³ównie:

– Agencji Rynku Rolnego o kwotê 12.091 tys. z³, w tym wydatki maj¹tkowe o kwotê
2.000 tys. z³,

– G³ównego Inspektoratu Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych o kwo-
tê 1.488 tys. z³,

– Urzêdu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kwotê 385 tys. z³. Nie zosta³y zmniej-
szone wydatki na realizacjê Wspólnej Polityki Rolnej.

3. Czêœæ 62 – Rybo³ówstwo
Zaplanowane wydatki w ustawie bud¿etowej na rok 2009 zosta³y zmniejszone

o kwotê 1.820 tys. z³, w tym wydatki maj¹tkowe 29 tys. z³ i dotyczy³y g³ównie wydat-
ków na:

– funkcjonowanie okrêgowych inspektoratów rybo³ówstwa morskiego,
– zarybianie polskich obszarów morskich.
Nie zosta³y zmniejszone wydatki przeznaczone na finansowanie PO „Zrównowa¿o-

ny rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007–2013”.
W Urzêdzie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwota zmniejszenia dotyczy³a wydat-

ków zwi¹zanych z funkcjonowaniem urzêdu:

Lp. Wyszczególnienie
Kwota zmniejszenia wydatków

zrealizowanych w 2009 r.
w porównaniu do 2008 r. w z³

1. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeñ 118 338

2. Zakup materia³ów i wyposa¿enia 863 974

3. Zakup energii 55 295

4. Zakup us³ug remontowych 291 804

5. Op³aty z tytu³u us³ug telefonii komórkowej 19 627

6. Op³aty z tytu³u us³ug telefonii stacjonarnej 37 335

7. Zakup us³ug t³umaczenia 150 187

8. Zakup us³ug eksperckich, analiz i opinii 180 887

9. Op³aty czynszowe za pomieszczenia biurowe 294 726

10. Wynagrodzenia bezosobowe 177 457

11. Podró¿e s³u¿bowe krajowe 29 522

12. Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 232 778

13. Razem 2 451 930
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Ponadto w 2009 r. wydatkowano na prace budowlano-modernizacyjne 2 542 191 z³
mniej ni¿ w 2008 r. Zakupy inwestycyjne zrealizowano w 2009 r. w kwocie o 2 590 977 z³
mniej ni¿ w 2008 r.

W ramach realizacji bud¿etu Urzêdu Ministra zawarto w 2008 r. 238 umów zlece-
nia i o dzie³o i 175 umów w 2009 r. W 2009 roku zatrudnionych zosta³o 85 osób.

Z powa¿aniem
z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Marian Zalewski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjono-

wania kierowanego przez Pani¹ ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud-
¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.

1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym
przez Pani¹ resorcie i jakich obszarów dotyczy³y?

2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê,
umów o dzie³o, umów-zleceñ) zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowa-
nym przez Pani¹ w porównaniu z rokiem 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci wygenerowano w wydatkach maj¹tkowych w 2009 r.
w porównaniu z rokiem 2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 lutego 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 20 stycznia br.,

znak: BPS/DSK-043-2323/10 oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Macieja Klimê
i Senatora Witolda Idczaka w sprawie oszczêdnoœci bud¿etowych w Ministerstwie Roz-
woju Regionalnego w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008, przedstawiam nastêpuj¹ce
wyjaœnienia, z uprzejm¹ proœb¹ o przekazanie Senatorom.

Wiêkszoœæ podstawowych dzia³añ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w tym wy-
nagrodzenia pracowników, s¹ finansowane w ramach programów realizowanych
z udzia³em œrodków unijnych, co oznacza, i¿ do 85% ponoszonych wydatków jest re-
fundowane z bud¿etu Unii Europejskiej. Pozosta³e wydatki, poza programami, plano-
wane na 2009 r. wskutek nowelizacji ustawy bud¿etowej zosta³y ograniczone o 2 mln z³
(6%) w odniesieniu do ustawy bud¿etowej na rok 2009 przed nowelizacj¹. Zmniejszony
plan wydatków spowodowa³ ograniczenie wydatków bie¿¹cych w ramach kosztów funkcjo-
nowania Ministerstwa o 1,81 mln z³ oraz wydatków maj¹tkowych o 0,19 mln z³.

Faktycznie zrealizowane w 2009 r. wydatki na koszty funkcjonowania Ministerstwa
by³y ni¿sze o 6,3 mln z³ w porównaniu do 2008 r., w tym wydatki maj¹tkowe o 3,8 mln z³.
Oprócz wydatków maj¹tkowych oszczêdnoœci dotyczy³y g³ównie zakupów materia³ów
i wyposa¿enia oraz kosztów wynajmowanych pomieszczeñ.

Z uwagi na znaczne obci¹¿enie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zadaniami
zwi¹zanymi z wdra¿aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w Polsce
oraz niedoborem pracowników Ministerstwa w stosunku do iloœci wykonywanych za-
dañ w 2009 roku stan zatrudnienia w urzêdzie nie uleg³ zmniejszeniu w odniesieniu do
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2008 r. Wydatki faktycznie poniesione na wynagrodzenia pracowników Ministerstwa
w 2009 roku stanowi³y oko³o 98,35% planowanego funduszu p³ac.

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê poinformowaæ, i¿ Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego dok³ada wszelkich starañ maj¹cych na celu racjonalne i oszczêdne gospodarowa-
nie œrodkami publicznymi, a wydatkowane œrodki w 2009 r. stanowi³y niezbêdne
minimum dla zapewnienia sprawnej realizacji zadañ MRR.

Z powa¿aniem

El¿bieta Bieñkowska
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjono-

wania kierowanego przez Pana ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud-
¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.

1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym
przez Pana resorcie i jakich obszarów dotyczy³y?

2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê,
umów o dzie³o, umów-zleceñ) zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowa-
nym przez Pana w porównaniu z rokiem 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci wygenerowano w wydatkach maj¹tkowych w 2009 r.
w porównaniu z rokiem 2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPORTU I TURYSTYKI

Warszawa, 2 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenia z³o¿one przez senatorów Pana Macieja Klimê oraz

Pana Witolda Idczaka podczas 47. posiedzenia Senatu RP, przekazane pismem z dnia
20 stycznia 2010 r. (sygn. BPS/DSK-043-2324/10) w sprawie przedstawienia danych
dotycz¹cych funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych
w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pana re-
sorcie i jakich obszarów dotyczy³y?

Na skutek wprowadzonych oszczêdnoœci, wydatki na zadania w obszarze kultury
fizycznej sportu oraz turystyki, okreœlone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie
ustawy bud¿etowej na rok 2009 (Dz. U. Nr 128, poz. 1057) wynosz¹: czêœæ 25 – Kultura
fizyczna i sport – 270.298 tys. z³ (wydatki zmniejszono o kwotê 41.732 tys. z³), czêœæ 40
– Turystyka – 44.037 tys. z³ (wydatki zmniejszono o kwotê 5.238 tys. z³).

Oszczêdnoœci wprowadzono w dziale kultury fizycznej i sportu na poziomie 40.210 tys. z³
miêdzy innymi w zakresie: dofinansowania zadañ w obszarze sportu powszechnego
zlecanych stowarzyszeniom dzia³aj¹cym w sferze kultury fizycznej i sportu, finansowa-
nia realizacji zadañ w obszarze sportu kwalifikowanego zlecanych polskim zwi¹zkom
sportowym, finansowania Centralnego Oœrodka Sportu, wyp³at nagród dla sportow-
ców, trenerów i dzia³aczy oraz w zakresie opracowania koncepcji systemu informacji
sportowej i opracowania warunków technicznych budowy obiektów sportowych, a tak-
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¿e koordynacji przygotowañ do EURO 2012 oraz pozosta³e zadania realizowane przez
resort w dziale kultura fizyczna i sport.

Ograniczeniu uleg³y równie¿ wydatki w dziale administracja publiczna w wysoko-
œci 1.522 tys. z³, i objê³y wydatki rzeczowe zwi¹zane z funkcjonowaniem urzêdu, a mia-
nowicie: zakup materia³ów biurowych i wyposa¿enia, op³aty z tytu³u korzystania
z us³ug telefonii komórkowej i stacjonarnej, op³aty czynszowe. Zmniejszono œrodki za-
planowane na podró¿e s³u¿bowe krajowe i zagraniczne, a tak¿e ograniczono wydatki
maj¹tkowe.

Ponadto, ograniczone zosta³y wydatki na zadania w zakresie turystyki w kwocie
4.919 tys. z³, a mianowicie na zadania zwi¹zane z upowszechnianiem turystyki oraz
zmniejszeniu uleg³a dotacja podmiotowa dla Polskiej Organizacji Turystycznej na rea-
lizacjê zadañ statutowych, ograniczono równie¿ pozosta³e zadania realizowane przez
resort w zakresie turystyki. Wprowadzono równie¿ oszczêdnoœci w wydatkach na ad-
ministracjê publiczn¹ zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem urzêdu w kwocie 319 tys. z³.

2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê, umów
o dzie³o, umów-zleceñ) zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowanym przez
Pana w porównaniu z rokiem 2008?

Wprowadzone oszczêdnoœci w obszarze kultury fizycznej i sportu oraz turystyki
spowodowa³y zmniejszenie œrodków przewidzianych na pokrycie sk³adek na ubezpie-
czenia spo³eczne, a tak¿e wprowadzono oszczêdnoœci w ramach dodatkowego wyna-
grodzenia rocznego. Oszczêdnoœci nie objê³y wydatków zwi¹zanych z wynagrodzeniami
osobowymi pracowników i wynagrodzeniami bezosobowymi. Liczba zawartych umów
zleceñ i o dzie³o w 2008 r. wynios³a 98, a w roku 2009 zawarto 68 umów zleceñ i o dzie³o.

3. Jakie oszczêdnoœci wygenerowano w wydatkach maj¹tkowych w 2009 r. w porów-
naniu z rokiem 2008?

Oszczêdnoœci w wydatkach maj¹tkowych wprowadzono w dziale kultura fizyczna
i sport i dotyczy³y dotacji celowej dla Centralnego Oœrodka Sportu na zadania inwesty-
cyjne i zakupy inwestycyjne. Dotacjê celow¹ zmniejszono o kwotê 281 tys. z³ do wyso-
koœci 2.531 tys. z³.

W ustawie bud¿etowej na rok 2008 dotacjê celow¹ dla COS zaplanowano na pozio-
mie 2.812 tys. z³. Ponadto, oszczêdnoœci wprowadzono tak¿e w dziale administracja
publiczna w kwocie 50 tys. z³ do wysokoœci 250 tys. z³., dotyczy³y one zakupu sprzêtu
informatycznego. W ustawie bud¿etowej na rok 2008 zaplanowano w dziale admini-
stracja publiczna wydatki maj¹tkowe na poziomie 270 tys. z³.

Z powa¿aniem

Adam Giersz
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjono-

wania kierowanego przez Pana ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud-
¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.

1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym
przez Pana resorcie i jakich obszarów dotyczy³y?

2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê,
umów o dzie³o, umów-zleceñ) zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowa-
nym przez Pana w porównaniu z rokiem 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci wygenerowano w wydatkach maj¹tkowych w 2009 r.
w porównaniu z rokiem 2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

Stanowisko

Warszawa, 19 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie proszê o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi na oœwiadczenie z³o-

¿one przez Senatorów RP Pana Macieja Klimê oraz Pana Witolda Idczaka podczas
47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 roku w sprawie oszczêdnoœci bud-
¿etowych w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem przekazane pismem z dnia
20 stycznia 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-2325/10) – z uwagi, i¿ udzielenie wyczer-
puj¹cej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie wymaga zgromadzenia dodatkowych in-
formacji.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e wraz ze zgromadzeniem niezbêd-
nych informacji, odpowiedŸ zostanie udzielona niezw³ocznie.

Z wyrazami szacunku

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

Warszawa, 4 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2325/10) przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatorów RP Pana Ma-
cieja Klimê oraz Pana Witolda Idczaka podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu
13 stycznia 2010 roku w sprawie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 roku w porówna-
niu z 2008 rokiem, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie podkreœliæ nale¿y, i¿ ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê kraju, spowodowan¹
ogólnoœwiatowym kryzysem, zasz³a koniecznoœæ wydatków sektora finansów publicznych –
w tym równie¿ wydatków w czêœciach, których dysponentem jest Minister Spraw We-
wnêtrznych i Administracji oraz rezerwach celowych bêd¹cych w jego dyspozycji.

Odnosz¹c siê do kwestii oszczêdnoœci wygenerowanych w Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych i Administracji w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem uprzejmie infor-
mujê, i¿ w ustawie bud¿etowej na 2008 rok w Ministerstwie SWiA zaplanowano
wydatki ogó³em w wysokoœci 164.654 tys. z³, w tym 23.152 tys. z³ na wydatki maj¹tko-
we. Pierwotnie na 2009 rok plan wydatków bud¿etowych Ministerstwa SWiA wynosi³
151.773 tys. z³, w tym 9.959 tys. z³ na wydatki maj¹tkowe. W dniu 17 lipca 2009 roku
uchwalona zosta³a ustawa o zmianie ustawy bud¿etowej na rok 2009 (Dz. U. Nr 128,
poz. 1057). W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy bud¿etowej na rok 2009 plan wydatków
Ministerstwa SWiA zosta³ zmniejszony o kwotê 17.222 tys. z³ i wynosi³ 134.551 tys. z³,
o kwotê 3.067 tys. z³ ograniczeniu uleg³ równie¿ plan wydatków maj¹tkowych i wynosi³
6.892 tys. z³. W wyniku wprowadzonych oszczêdnoœci w 2009 roku w Ministerstwie
SWiA nast¹pi³ spadek wydatków w porównaniu do 2008 roku o kwotê 30.103 tys. z³,
w tym wydatków maj¹tkowych o kwotê 16.260 tys. z³.

Ponadto pragnê podkreœliæ, ¿e podane powy¿ej wydatki dotycz¹ jedynie œrodków
bud¿etowych, tj. nie uwzglêdniaj¹ wydatków realizowanych przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w ramach œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej
(Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Kapita³ Ludzki oraz
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Przedmiotowe œrodki ze wzglêdu na
odrêbny sposób ich wydatkowania i rozliczania nie podlega³y oszczêdnoœciom w bud-
¿ecie na 2009 rok.

Najwiêksze ograniczenia dotyczy³y wydatków bie¿¹cych oraz inwestycyjnych Mini-
sterstwa i polega³y m.in. na zmniejszeniu:

• wykonywania bie¿¹cych remontów oraz konserwacji nieruchomoœci,
• wydatków zwi¹zanych z konserwacj¹ i napraw¹ sprzêtu biurowego oraz informatycz-

nego, z uprzednio zaplanowanych na 2009 rok zakupów œrodków trwa³ych, w tym
sprzêtu informatycznego, kwaterunkowego oraz wyposa¿enia,

• wydatków zwi¹zanych z us³ug¹ sprz¹tania obiektów i dokonywania zakupów wyni-
kaj¹cych z realizacji tej us³ugi (dot. œrodków czystoœci),

• wydatków na zakup artyku³ów kancelaryjno-biurowych, druków resortowych i po-
wszechnego u¿ytku na potrzeby Departamentów i Biur Ministerstwa SWiA. Zapo-
trzebowanie roczne na ww. asortymenty zosta³o zredukowane do ok. 50%,

• zakupów materia³ów papierniczych do sprzêtu drukarskiego i urz¹dzeñ kserogra-
ficznych na potrzeby Departamentów i Biur Ministerstwa SWiA do niezbêdnego
minimum,

• kolumny transportowej bêd¹cej w dyspozycji Ministerstwa, poprzez wycofanie
z eksploatacji najstarszych i najbardziej zu¿ytych pojazdów,
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• wydatków Zak³adu Obs³ugi Ministerstwa SWiA, gospodarstwa pomocniczego Mi-
nisterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji (redukcja zatrudnienia).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e pracownicy Ministerstwa SWiA zostali zobli-
gowani do oszczêdnego gospodarowania artyku³ami kancelaryjno-biurowymi oraz pa-
pierem kserograficznym. Zrezygnowano równie¿ z dostaw wody pitnej (poza okresem
letnim, kiedy to pracodawca zobowi¹zany jest zapewniæ wodê pitn¹ podleg³ym pracow-
nikom). Ponadto, zosta³a dokonana weryfikacja zapotrzebowania Kierownictwa i ko-
mórek organizacyjnych Ministerstwa SWiA na prasê codzienn¹, tygodniki oraz wyda-
wnictwa specjalistyczne. Ograniczone zosta³y równie¿ wydatki ponoszone w czasie
wyjazdów s³u¿bowych przez pracowników Ministerstwa SWiA. Pracownicy, udaj¹cy siê
w podró¿ s³u¿bow¹ na terenie kraju zobowi¹zani zostali do korzystania, jeœli istnieje
taka mo¿liwoœæ, z us³ug oferowanych przez obiekty noclegowe pozostaj¹ce w zarz¹dzie
resortu spraw wewnêtrznych i administracji (np. hotele, internaty, oœrodki policyjne,
stra¿y granicznej oraz stra¿y po¿arnej, itp.). Pracownikom udaj¹cym siê w delegacjê,
zosta³ ustalony dobowy limit kosztów noclegu podczas wyjazdów s³u¿bowych na tere-
nie kraju na poziomie 100 z³otych brutto.

Odnosz¹c siê do kwestii zatrudnienia uprzejmie informujê, i¿ w okresie od dnia
1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku w Ministerstwie Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji zatrudniono 251 osób, zaœ w analogicznym okresie 2009 roku tj.:
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w MSWiA zatrudniono 152 osoby. Jednoczeœnie
w 2009 roku zawartych zosta³o 60 umów o dzie³o i umów – zleceñ, co w porównaniu do
2008 roku stanowi zmniejszenie o 129 umów.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji ponios³o nastêpuj¹ce koszty osobowe w zwi¹zku z zawartymi umowami o pracê
oraz umowami zlecenie/ o dzie³o:

• w 2008 roku roczne koszty zrealizowanych umów zlecenie/o dzie³o wynosi³y
473.292,00 z³, zaœ roczne koszty wynagrodzeñ oraz dodatkowego wynagrodzenia
rocznego pracowników Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w 2008
roku wynosi³y 66.707.660, 21 z³,

• w 2009 roku roczne koszty zrealizowanych umów zlecenie/o dzie³o wynosi³y
100.890,00 z³, zaœ roczne koszty wynagrodzeñ oraz dodatkowego wynagrodzenia
rocznego pracowników Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w 2009
roku wynosi³y 68.753.948,12 z³.

Wzrost wynagrodzeñ w 2009 roku w stosunku do 2008 roku wynika ze œrednio-
rocznego wskaŸnika wzrostu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej, ustalone-
go w ustawie bud¿etowej na 2009 rok na 103,9%.

Odnoœnie do kwestii ograniczenia wydatków bud¿etowych w czêœciach, których
dysponentem jest Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz rezerwach celo-
wych bêd¹cych w jego dyspozycji pragnê poinformowaæ, i¿ w dniu 17 lipca 2009 roku
uchwalona zosta³a ustawa o zmianie ustawy bud¿etowej na rok 2009, w której w porów-
naniu z ustaw¹ bud¿etow¹ na 2009 rok z dnia 9 stycznia 2009 roku (Dz. U. Nr 10,
poz. 58), ograniczeniu uleg³y wydatki na ³¹czn¹ kwotê 1.073.059 tys. z³, z tego:

• w czêœci 17 – Administracja publiczna 5.590 tys. z³
• w czêœci 27 – Informatyzacja 1.573 tys. z³
• w czêœci 42 – Sprawy wewnêtrzne 1.026.653 tys. z³
• w czêœci 43 – Wyznania religijne oraz mniejszoœci narodowe i etniczne 3.752 tys. z³
• w czêœci 80 – Regionalne izby obrachunkowe 10.291 tys. z³
• w czêœci 83 – Rezerwy celowe 25.200 tys. z³
W ramach ww. 83 czêœci bud¿etu, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnê-

trznych i Administracji zabezpieczone s¹ œrodki finansowe na realizacjê ustanowionego
ustaw¹ z dnia 12 stycznia 2007 roku „Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009”
(Dz. U Nr 35, poz. 213). W zwi¹zku z ww. ograniczeniami bud¿etowymi maj¹cymi miej-
sce w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji czêœæ zadañ realizowanych
w ramach „Programu modernizacji (...)” zaplanowano przenieœæ na lata 2010–2011.
Przeniesienie to odby³o siê w dniu 2 lipca 2009 roku w drodze nowelizacji ustawy
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o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i Biura Ochrony Rz¹du w latach 2007–2009” (Dz. U. Nr 144, poz. 1174). Zgod-
nie z przedmiotow¹ ustaw¹ ³¹czna kwota wydatków przeniesiona na lata 2010–2011
w ramach ww. „Programu modernizacji....” wynosi 593.504 tys. z³, z tego z czêœci: 42 –
508.723 tys. z³, 85 – Bud¿ety wojewodów – 59.581 tys. z³ i 83 – Rezerwy celowe – 25.200 tys. z³.
Zmniejszenie wydatków w poszczególnych czêœciach przedstawia siê nastêpuj¹co:

Czêœæ 17 – Administracja publiczna
Ograniczenie wydatków nast¹pi³o w zakresie:
• kosztów dzia³alnoœci Ministerstwa – 2.272 tys. z³ (w tym 240 tys. z³ – wydatki maj¹t-

kowe) i dotyczy³o m.in. wynagrodzeñ wyp³acanych za udzia³ w resortowych komi-
sjach i posiedzeniach, zakupu materia³ów biurowych i us³ug serwisowych, remon-
tów nieruchomoœci oraz zakupów inwestycyjnych,

• zakupu us³ug w G³ównym Urzêdzie Geodezji i Kartografii – 3.318 tys. z³. Ogranicze-
niu uleg³y wydatki zaplanowane w ramach kartografii tematycznej na pozyskanie
nazw miejscowoœci do Pañstwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz na weryfi-
kacjê i uzupe³nienie nazw obiektów fizjograficznych. Ponadto uleg³y zmianie wy-
datki na op³aty za korzystanie z ³¹czy teleinformatycznych eksploatowanych na
potrzeby systemów: ASG-EUPOS (wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozy-
cjonowania satelitarnego) i Geoportal (portalu internetowego udostêpniaj¹cego
u¿ytkownikom dane i us³ugi geoprzestrzenne) w ramach utrzymania rezultatów
tych projektów, wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej, zakoñczo-
nych w 2008 roku.

Czêœæ 27 – Informatyzacja
Ograniczenie wydatków nast¹pi³o w zakresie:
• kosztów dzia³alnoœci Ministerstwa – 1.477 tys. z³ (w tym 146 tys. z³ – wydatki maj¹t-

kowe). Ograniczone zosta³y g³ównie wydatki bie¿¹ce, w tym m.in. wynagrodzenia
bezosobowe, zakup us³ug, materia³ów biurowych, akcesoriów komputerowych,
ksi¹¿ek i literatury fachowej oraz us³ug obejmuj¹cych wykonanie ekspertyz, wy-
jazdy s³u¿bowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników,

• zmniejszenia wydatków Centrum Projektów Informatycznych MSWiA – 96 tys. z³
(wynajem lokalu).

Czêœæ 42 – Sprawy wewnêtrzne
Z ogólnej kwoty ograniczeñ wydatków 1.026.653 tys. z³ przypada na:

Policjê 802.054 tys. z³
z tego z tytu³u:
• przeniesienia czêœci zadañ realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji,

Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Biura Ochrony Rz¹du w latach
2007–2009” na lata 2010 i 2011 – 421.987 tys. z³,

• oszczêdnoœci wynikaj¹cych z niepe³nego zatrudnienia: 939 etatów pracowników
Policji oraz 3.000 etatów funkcjonariuszy – 169.761 tys. z³,

• ograniczenia pozosta³ych wydatków – 210.306 tys. z³, z tego:
♦ zakupy materia³ów, ¿ywnoœci i energii 100.933 tys. z³,
♦ remonty, naprawy i konserwacja sprzêtu 10.120 tys. z³,
♦ zakupy us³ug i oprogramowania 58.917 tys. z³,
♦ zakupy sprzêtu ³¹cznoœci i informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz

kwaterunkowego 1.654 tys. z³,
♦ wydatki osobowe, szkolenia, podró¿e s³u¿bowe 27.342 tys. z³,
♦ równowa¿niki i ekwiwalenty 8.703 tys. z³,
♦ pozosta³e wydatki, w tym ró¿ne op³aty, podatki 2.637 tys. z³.

Stra¿ Graniczn¹ 140.064 tys. z³
g³ównie z tytu³u:
• przeniesienia czêœci zadañ realizowanych w ramach „Programu modernizacji (...)”

na lata 2010 i 2011 – 61.855 tys. z³,
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• oszczêdnoœci wynikaj¹cych z niepe³nego zatrudnienia (500 etatów funkcjonariu-
szy) – 23.814 tys. z³,

• dop³aty do wypoczynku oraz pomocy mieszkaniowej – 22.261 tys. z³ (wyp³ata
œwiadczeñ zosta³a przeniesiona na rok 2010),

• ograniczenia wydatków rzeczowych – 24.134 tys. z³, w tym m.in.:
♦ zakupy materia³ów i wyposa¿enia – 13.954 tys. z³ (paliwa lotnicze oraz materia³y

i smary do statków powietrznych, paliwa do stacji paliw, przedmioty zaopatrze-
nia mundurowego, wyposa¿enie specjalne, pozosta³e materia³y i wyposa¿enie),

♦ zakupy us³ug – 6.517 tys. z³, w tym m.in. ograniczono zadania: rozbudowa plat-
formy teleinformatycznej, uruchomienie i utrzymanie systemu teletransmisyj-
nego, obs³uga serwisowa Centralnego Wêz³a Teleinformatycznego, us³uga trans-
misji danych dla systemów mobilnych (SPIID),

♦ zakupy œrodków ¿ywnoœci – 1.588 tys. z³,
♦ zakupy us³ug telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej oraz dostêpu do In-

ternetu) – 600 tys. z³,
♦ zakupy akcesoriów komputerowych, oprogramowania i licencji – 508 tys. z³,
♦ zakup psów s³u¿bowych, remonty, us³ugi, podatki i ró¿ne op³aty – 297 tys. z³.

Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ 12.990 tys. z³
z tego z tytu³u:
• przeniesienia czêœci zadañ realizowanych w ramach „Programu modernizacji (...)” na

lata 2010 i 2011 – 6.124 tys. z³,
• zmniejszenia dotacji dla jednostek ochrony przeciwpo¿arowej w³¹czonych do Kra-

jowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego – 3.890 tys. z³,
• ograniczenia wydatków bie¿¹cych – 1.490 tys. z³, z tego:

♦ w Komendzie G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – 777 tys. z³ (ograniczono re-
monty, delegacje, zakupy materia³ów i us³ug, szkolenia pracowników oraz æwi-
czenia podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego),

♦ w szko³ach Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Centralnym Muzeum Po¿arnictwa –
691 tys. z³ (ograniczono zakupy materia³ów i umundurowania, sprzêtu techniki
specjalnej oraz remonty),

♦ na obronê cywiln¹ – 22 tys. z³ (zmniejszenie zakresu i liczby uczestników szkoleñ
i seminariów dotycz¹cych obrony cywilnej i ochrony ludnoœci),

♦ wydatków maj¹tkowych – 1.486 tys. z³.

Biuro Ochrony Rz¹du 22.357 tys. z³
g³ównie z tytu³u:
• przeniesienia czêœci zadañ realizowanych w ramach „Programu modernizacji (...)”

na lata 2010 i 2011 – 18.757 tys. z³,
• oszczêdnoœci wynikaj¹cych z niepe³nego zatrudnienia (50 etatów funkcjonariuszy)

– 2.358 tys. z³.

Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa 566 tys. z³
Ograniczono wydatki osobowe, szkolenia i podró¿e s³u¿bowe, zakupy us³ug, eks-

pertyz, analiz, pozosta³e wydatki bie¿¹ce m.in. op³aty, wynajem.

Zarz¹d Zasobów Mieszkaniowych MSWiA 2.390 tys. z³
Ograniczono 2 zadania remontowe, uzyskano oszczêdnoœci w wyp³acie œwiadczeñ

dla osób fizycznych oraz zmniejszono zakupy materia³ów eksploatacyjnych i wyposa-
¿enia pomieszczeñ administracyjno-biurowych.

Zak³ad Emerytalno-Rentowy MSWiA 3.859 tys. z³
Ograniczono koszty dzia³alnoœci ZER MSWiA (nie zosta³y ograniczone œrodki na

wyp³atê œwiadczeñ), z tego: wydatki bie¿¹ce – 1.505 tys. z³, a wydatki maj¹tkowe –
2.354 tys. z³.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA 12.864 tys. z³
Ograniczono wydatki na zakup niespersonalizowanych ksi¹¿eczek paszportowych

(9.710,5 tys. z³) oraz niespersonalizowanych blankietów ma³ego ruchu granicznego
(3.153,5 tys. z³).
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Urz¹d do Spraw Cudzoziemców 9.164 tys. z³
z tego z tytu³u ograniczenia:
• kosztów dzia³alnoœci Urzêdu – 1.569 tys. z³, z tego wydatków:

♦ bie¿¹cych – 165 tys. z³ (materia³y informatyczne, remonty, konferencje i semina-
ria, zakupy us³ug),

♦ maj¹tkowych – 1.404 tys. z³ (wymiana dŸwigu osobowego w siedzibie Urzêdu, za-
danie zwi¹zane z popraw¹ bezpieczeñstwa energetycznego w zakresie eksploata-
cji systemów informatycznych, ograniczenie wydatków zwi¹zanych z przygoto-
wywanym do u¿ytkowania oœrodkiem recepcyjnym dla uchodŸców w Bia³ej Pod-
laskiej oraz zakupy oprogramowania i sprzêtu informatycznego),

• wydatków przeznaczonych na œwiadczenia udzielane cudzoziemcom ubiegaj¹cym
siê o nadanie statusu uchodŸcy w RP – 7.595 tys. z³.

Centrum Projektów Informatycznych 780 tys. z³
Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W³adzê Wdra¿aj¹c¹ Programy Europejskie 791 tys. z³
Ograniczenie wydatków na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹.

Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ MSWiA 733 tys. z³
Ograniczono wydatki na: wynagrodzenia z pochodnymi i szkolenia, zakupy mate-

ria³ów i wyposa¿enia, op³aty oraz us³ugi.

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji 18.041 tys. z³
Ograniczenia wydatków przede wszystkim z tytu³u:
• ograniczenia kosztów dzia³alnoœci Ministerstwa – 11.091 tys. z³, z tego z tytu³u

ograniczenia wydatków:
♦ na dzia³alnoœæ bie¿¹c¹ – 8.835 tys. z³ (zakup materia³ów i wyposa¿enia, us³ug re-

montowych, wydatków osobowych, podró¿y s³u¿bowych i szkoleñ, sk³adek do
organizacji miêdzynarodowych),

♦ maj¹tkowych – 2.256 tys. z³ (rozbudowa sieci i systemów teleinformatycznych,
zakup sprzêtu informatycznego i oprogramowania oraz wyposa¿enia biurowe-
go),

• zmniejszenia dotacji przekazywanych z bud¿etu Ministerstwa – 4.820 tys. z³, z tego
dla:
♦ Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP – 3.360 tys. z³,
♦ jednostek górskiego i wodnego pogotowia ratunkowego – 1.460 tys. z³,

• ograniczenia: funduszu nagród Ministra, œrodków na realizacjê programu ograni-
czania przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ „Razem bezpieczniej” oraz na pro-
gram „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludŸmi” – 658 tys. z³,

• oszczêdnoœci zwi¹zanych z wydatkami na obs³ugê Szefa Obrony Cywilnej Kraju
oraz Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego – 750 tys. z³,

• oszczêdnoœci w zakupach us³ug zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego
oraz w zakupach œwiadczeñ zdrowotnych dla osób nieobjêtych obowi¹zkiem ubez-
pieczenia zdrowotnego – 592 tys. z³.

Czêœæ 43 – Wyznania religijne oraz mniejszoœci narodowe i etniczne
Ograniczenie wydatków nast¹pi³o w zakresie:
• kosztów dzia³alnoœci Ministerstwa – 252 tys. z³ (w tym 95 tys. z³ wydatki maj¹tko-

we) i dotyczy³o ograniczenia wydatków bie¿¹cych (w tym m.in. sk³adek na ubezpie-
czenia spo³eczne, zakupu materia³ów biurowych, us³ug remontowych i energii)
oraz zakupów inwestycyjnych (g³ównie sprzêtu informatycznego i oprogramowa-
nia),

• dotacji udzielanych z Funduszu Koœcielnego – 3.500 tys. z³ i dotyczy³o pozask³ad-
kowych wydatków z Funduszu Koœcielnego, takich jak wspomaganie koœcielnej
dzia³alnoœci charytatywno-opiekuñczej i oœwiatowo-wychowawczej oraz remon-
tów zabytkowych obiektów sakralnych.

Czêœæ 80 – Regionalne izby obrachunkowe
Ograniczenie wydatków nast¹pi³o w zakresie:
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• wydatków bie¿¹cych – 7.564 tys. z³, z tego:
♦ wydatków p³acowych wraz z pochodnymi – 1.660 tys. z³,
♦ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych – 5.904 tys. z³ (zakupy towarów i us³ug, delega-

cje s³u¿bowe krajowe i zagraniczne zwi¹zane z bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ izb, wyna-
grodzenia bezosobowe, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputero-
wych, programów i licencji),

• œwiadczeñ na rzecz osób fizycznych – 24 tys. z³; ograniczeniu uleg³y œwiadczenia
rzeczowe, wynikaj¹ce z przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy, np.
dop³aty do okularów korekcyjnych dla osób pracuj¹cych przy komputerze, ekwi-
walenty za pranie odzie¿y roboczej i zakup œrodków czystoœci,

• wydatków maj¹tkowych – 2.703 tys. z³, z tego: inwestycje budowlane – 654 tys. z³
i zakupy sprzêtu – 2.049 tys. z³.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjono-

wania kierowanego przez Pana ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud-
¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.

1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym
przez Pana resorcie i jakich obszarów dotyczy³y?

2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê,
umów o dzie³o, umów-zleceñ) zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowa-
nym przez Pana w porównaniu z rokiem 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci wygenerowano w wydatkach maj¹tkowych w 2009 r.
w porównaniu z rokiem 2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lutego 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na pismo z dnia 20.01.2010 r., znak: BPS/DSK-043-2326/10, prze-
kazuj¹ce wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Macieja Klimê oraz senatora
Witolda Idczaka podczas 47. posiedzenia Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r., poni¿ej
przedstawiam informacje dotycz¹ce oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 roku.

W celu ograniczenia kosztów funkcjonowania centrali Ministerstwa Œrodowiska
kierownik jednostki dokona³ analizy i weryfikacji zaplanowanych zadañ. Podjêto de-
cyzjê o ograniczeniu wydatków sta³ych, jak i wydatków dot. zadañ merytorycznych,
przy uwzglêdnieniu, aby ograniczenia nie wp³ynê³y negatywnie na funkcjonowanie
oraz realizacjê zadañ priorytetowych MŒ.

Dzia³ania oszczêdnoœciowe objê³y nastêpuj¹ce obszary dzia³ania MŒ:
• urealnienie dochodów bud¿etowych,
• zmniejszenie wydatków na delegacje krajowe i zagraniczne,
• rezygnacjê z czêœci ekspertyz, analiz i opinii zlecanych podmiotom zewnêtrznym,
• zmniejszenie wydatków na szkolenia dla pracowników,
• urealnienie sk³adek ZUS i FP, przy uwzglêdnieniu faktycznie wyp³aconych wyna-

grodzeñ w I po³owie roku,
• ograniczenie wydatków na zakup materia³ów i wyposa¿enia,
• ograniczenie wydatków na transport, us³ugi remontowe, konserwacje i naprawy,
• zmniejszenie œrodków na wydatki maj¹tkowe, z czego ograniczono zakup klimaty-

zatorów, kopiarek, samochodów, sprzêtu i oprogramowania.
Ponadto, w regionalnych zarz¹dach gospodarki wodnej powo³ano zespo³y do spraw

oszczêdnoœci, wynikiem prac zespo³ów by³o zmniejszenie lub ograniczenie:
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• zakresu przegl¹dów hydrotechnicznych,
• zakresu remontów taboru p³ywaj¹cego,
• rezygnacjê z czêœci planowanych w 2009 r. remontów budynków,
• zakupu paliwa do jednostek p³ywaj¹cych, modernizacji sprzêtu komputerowego,

zakupu œrodków trwa³ych, itp.,
• wydatków z tytu³u us³ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podró¿y

s³u¿bowych krajowych i zagranicznych, szkoleñ pracowników niebêd¹cych cz³on-
kami korpusu s³u¿by cywilnej, zakupu materia³ów papierniczych do sprzêtu dru-
karskiego i urz¹dzeñ kserograficznych, zakupu akcesoriów komputerowych
(w tym programów i licencji), zakupu us³ug remontowych.

Zmniejszenie wydatków nast¹pi³o równie¿ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Œrodo-
wiska i 16 regionalnych dyrekcjach ochrony œrodowiska, w wyniku nastêpuj¹cych
dzia³añ:

• w efekcie organizowania wspólnych przetargów przez GDOŒ wraz z 16 jednostkami
podleg³ymi (RDOŒ), uzyskano ni¿sze ceny na zakup materia³ów i wyposa¿enia,

• podpisano umowy z WFOŒiGW na niektóre us³ugi zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska,
jak np.: przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedur dla nowych
form ochrony przyrody, w tym rezerwatów przyrody oraz wyznaczenie ostoi miej-
sca rozrodu i regularnego przebywania roœlin i zwierz¹t gatunków chronionych
³¹cznie z monitoringiem,

• zrezygnowano z remontu siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska
w Lublinie (obiekt zabytkowy),

• ograniczono iloœæ rozmów telefonicznych poprzez wykorzystanie do komunikowa-
nia siê drogi elektronicznej (e-mail),

• sfinansowano ekspertyzy i analizy w zakresie ochrony œrodowiska ze œrodków
WFOŒiGW,

• korzystano ze szkoleñ finansowanych z Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
organizowanych przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów.

W Ministerstwie prowadzona jest racjonalna polityka zatrudnienia, uwzglêdnia-
j¹ca zadania realizowane w poszczególnych komórkach organizacyjnych, ich z³o¿onoœæ
i pracoch³onnoœæ przek³adaj¹c¹ siê na faktyczne zapotrzebowanie na pracê. Efektem
tego jest m.in. niewykorzystywanie w pe³ni limitu zatrudnienia wynikaj¹cego z ustawy
bud¿etowej na 2009 r. (502 etaty z ustawy, na dzieñ 31.12.2009 r. wykorzystano
464,78 etatów).

Ze wzglêdu na charakter realizowanych zadañ – m.in. wdra¿anie funduszy unij-
nych, transponowanie unijnego prawa do polskiego systemu prawnego, realizacja za-
dañ wynikaj¹cych z konwencji i umów miêdzynarodowych dot. ochrony œrodowiska –
dalsze ograniczanie zatrudnienia jest bardzo trudn¹ decyzj¹, mog¹c¹ prowadziæ do
problemów z efektywnym i terminowym wykonywaniem statutowych zadañ Minister-
stwa.

W roku 2008 zatrudnionych zosta³o 107 osób, a z 131 osobami zatrudnienie usta³o.
W roku 2009 zatrudnionych zosta³o 83 osoby, a z 44 osobami zatrudnienie usta³o.
W ci¹gu ostatnich lat zwiêkszenie zatrudnienia nast¹pi³o tylko z tytu³u realizacji

zadañ wynikaj¹cych z pe³nienia przez Ministra Œrodowiska funkcji Instytucji Poœredni-
cz¹cej dla Priorytetów I–V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko oraz
w zwi¹zku z utworzeniem dwóch nowych jednostek organizacyjnych (Krajowy Zarz¹d
Gospodarki Wodnej i Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska wraz z 16 regionalnymi
dyrekcjami ochrony œrodowiska).

W tej sytuacji, gdy wiêkszoœæ nowych zadañ jest wykonywana w ramach niezmien-
nego od lat zatrudnienia w podleg³ych jednostkach (g³ównie w parkach narodowych
i regionalnych zarz¹dach gospodarki wodnej), dalsza racjonalizacja zatrudnienia
i ograniczenia wynagrodzeñ w resorcie œrodowiska s¹ niemo¿liwe.

Odnosz¹c siê do oszczêdnoœci w wydatkach maj¹tkowych pragnê poinformowaæ, i¿
w ramach urzêdu, którym kierujê, zrealizowane w 2008 r. wydatki z tego tytu³u wy-
nios³y 1.432.168,05 z³, zaœ w 2009 r. 1.359.896,13 z³.
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Z porównania wydatków maj¹tkowych w roku 2009 do roku 2008 wynika:
• czêœæ zadañ powtarza siê z uwagi na ich charakter – zapewnienie sprawnego funk-

cjonowania pracy urzêdu, np. zakup sprzêtu i oprogramowania do utrzymania
sieci komputerowej (2008 r. – 449.110,03 z³, 2009 r. – 338.453,11 z³), zakup pery-
feryjnego sprzêtu oraz oprogramowania systemowego (2008 r. – 119.235,60 z³,
2009 r. – 80.270,86 z³), zakup kserokopiarek (2008 r. – 31.763,92 z³, 2009 r. – 0 z³),
zakup samochodu (2008 r. – 84.680,84 z³, 2009 r. – 20.013,60 z³),

• czêœæ zadañ ma charakter jednorazowy i wynika z prowadzonej polityki urzêdu
oraz celów, które zosta³y postawione do realizacji na dany rok, np. zakup danych
kartograficznych (2008 r. – 18.872,21 z³), wymiana wideofonów dla strefy bezpie-
czeñstwa, monta¿ i demonta¿ bramek (2008 r. – 4.392 z³), elektroniczny system
obiegu dokumentów (2009 r. – 237.287,56 z³), unowoczeœnienie systemu telewizji
przemys³owej (2009 r. – 99.200 z³).

Oszczêdnoœci, które zosta³y podjête w ramach wydatków maj¹tkowych to w szcze-
gólnoœci ograniczenia w zakupie klimatyzatorów, kopiarek, samochodów, zakupie
sprzêtu i oprogramowania.

Dodatkowo, podczas prac nad nowelizacj¹ ustawy bud¿etowej na 2009 r., Krajowy
Zarz¹d Gospodarki Wodnej zg³osi³ mo¿liwoœæ ograniczenia wydatków maj¹tkowych
w kwocie 39.082 tys. z³ na realizacjê zadania Program Budowy Zbiornika Wodnego
Œwinna Porêba 2006–2010.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, pragnê zwróciæ uwagê, i¿ porównanie wygenerowanych
w 2009 roku oszczêdnoœci z 2008 rokiem jest praktycznie niemo¿liwe z uwagi na od-
miennoœæ zadañ, jakie w poszczególnych latach realizuj¹ jednostki resortowe, np. re-
gionalne zarz¹dy gospodarki wodnej. W zasadniczym stopniu realizacja tego rodzaju
zadañ jest uzale¿niona od panuj¹cych warunków atmosferycznych, w wyniku których
na obszarach administrowanych przez RZGW wystêpuj¹ ró¿ne potrzeby interwencji.

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjono-

wania kierowanego przez Pani¹ ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud-
¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.

1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym
przez Pani¹ resorcie i jakich obszarów dotyczy³y?

2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê,
umów o dzie³o, umów-zleceñ) zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowa-
nym przez Pani¹ w porównaniu z rokiem 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci wygenerowano w wydatkach maj¹tkowych w 2009 r.
w porównaniu z rokiem 2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma nr BPS/DSK-043-2327/10 z dnia 20.01.2010 r. dotycz¹ce-

go wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Macieja Klimê i Pana Sena-
tora Witolda Idczaka w sprawie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w bud¿ecie
Ministra Zdrowia, uprzejmie przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Œrodki ujête w ustawie bud¿etowej na 2009 r. z dnia 9 stycznia 2009 r. wynosi³y
w czêœci 46 – Zdrowie 4.694.696 tys. z³ i w porównaniu z ustaw¹ bud¿etow¹ na 2008 r.
by³y wy¿sze o 17.011 tys. z³.

W 2009 r. w wyniku nowelizacji ustawy bud¿etowej z dnia 17 lipca 2009 r. wydatki
w czêœci 46 – Zdrowie zosta³y zmniejszone o 302.491 tys. z³, tj. o 6,4%, w tym wydatki
bie¿¹ce zmniejszono o 118.873 tys. z³ (wy³¹cznie w zakresie wydatków pozap³acowych),
a wydatki maj¹tkowe o 183.618 tys. z³. Ciêcia te dotknê³y równie¿ kosztów funkcjono-
wania urzêdu Ministra Zdrowia i w dziale administracja publiczna wydatki zmniejszo-
no o 730 tys. z³, w tym wydatki bie¿¹ce na utrzymanie Ministerstwa o 450 tys. z³,
a wydatki maj¹tkowe (zakupy inwestycyjne dla Ministerstwa) o 280 tys. z³.

W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci zmniejszenie wydatków dotyczy³o wydatków maj¹tko-
wych w zakresie inwestycji wieloletnich oraz zakupów inwestycyjnych. Zmniejszenie
wydatków bie¿¹cych dotyczy³o przede wszystkim programu wieloletniego „Wzmocnie-
nie bezpieczeñstwa zdrowotnego obywateli” wydatków na utrzymanie urzêdu Ministra
Zdrowia, na zakup i utrzymanie rezerw specjalistycznych s³u¿by zdrowia, dotacji dla
regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz œwiadczeñ wysokospecjali-
stycznych.
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Zlikwidowano tak¿e rezerwê celow¹ w czêœci 83, w poz. 69 – Œrodki na leczenie cho-
roby Pompego w kwocie 22.500 tys. z³.

Wprowadzone w 2009 r. oszczêdnoœci nie obejmowa³y funduszu wynagrodzeñ oso-
bowych.

W 2008 r. w obszarze zadañ merytorycznych z zakresu ochrony zdrowia Minister-
stwo Zdrowia zawar³o 554 umowy zlecenia i umowy o dzie³o z osobami fizycznymi, na
które przeznaczono œrodki w kwocie 2.400 tys. z³. Natomiast w 2009 r. zawarto 434
umowy na kwotê 1.805 tys. z³. Jak wynika z powy¿szych informacji w 2009 r. zawarto
o 120 umów mniej ni¿ w 2008 r. i przeznaczono na ten cel o 595 tys. z³ mniej.

Pragnê podkreœliæ, ¿e ograniczenia wydatków by³y dokonane w obszarach, w któ-
rych mo¿na by³o zminimalizowaæ ich negatywne skutki, b¹dŸ od³o¿yæ je w czasie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Moje oœwiadczenie dotyczy kolei.
Chcê stwierdziæ, ¿e nie mo¿e tak byæ, ¿e od dziewiêciu miesiêcy zwracam

siê z proœb¹ o zorganizowanie spotkania na temat linii kolejowej Pod³ê¿e –
Piekie³ko, a minister konstytucyjny po prostu odmawia. To, ¿e senator przez
dziewiêæ miesiêcy nie mo¿e byæ przyjêty, jest wed³ug mnie trochê upoka-
rzaj¹ce.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana premiera i do pana marsza³ka
o umo¿liwienie zorganizowania takiego spotkania.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 19 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
sprawa, o której mówi Pan Senator Stanis³aw Kogut (oœwiadczenie z³o¿one przez

Senatora na 47. posiedzeniu senatu w dniu 13 stycznia 2010 roku), ma relatywnie d³u-
g¹ historiê – o szczegó³ach Pan Senator wie.

Nie mo¿emy siê zgodziæ z zarzutem, ¿e ze strony kierownictwa Ministerstwa In-
frastruktury (a tym bardziej mojej) nie ma woli rozmowy na tematy zwi¹zane z kolejnictwem,
w tym budowy linii kolejowej Pod³ê¿e – Piekie³ko, tym bardziej, ¿e Panu Senatorowi jest
znane nasze stanowisko (pismo z lutego 2009 roku), które jest odpowiedzi¹ na proœbê
skierowan¹ do nas o delegowanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury do pracy
w zespole do spraw przygotowania i wdro¿enia budowy linii kolejowej Pod³ê¿e – Muszy-
na/Zakopane, o poni¿szej treœci:

„Inicjatywa budowy nowego po³¹czenia kolejowego Kraków Pod³ê¿e – Muszyna/Za-
kopane” wydaje siê jak najbardziej s³uszna i w dalszej perspektywie czasowej potrzeb-
na.

Jednak¿e bior¹c pod uwagê plany inwestycyjne na najbli¿sze lata realizowane
w g³ównej mierze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko oraz
Regionalnych Programów Operacyjnych wydaje siê, i¿ na obecn¹ chwilê brak bêdzie re-
alnej mo¿liwoœci realizacji inwestycji pod robocz¹ nazw¹ „Budowa linii kolejowej Pod³ê-
¿e – Muszyna/Zakopane”.

Problemy inwestycyjne i eksploatacyjne z jakimi boryka siê kolej na terenie woje-
wództwa ma³opolskiego s¹ istotne, ale wystêpuj¹ one w ka¿dym rejonie kraju i wyma-
gaj¹ podjêcia odpowiednich rozwi¹zañ.

W zwi¹zku z tym, nie widzê mo¿liwoœci oddelegowania pracowników naszego Mini-
sterstwa do prac wspomnianego Zespo³u.

Pragnê jednak zapewniæ Pana, i¿ popieramy podobne inicjatywy. Ze swojej strony
deklarujê gotowoœæ objêcia patronatem prac powo³ywanego Zespo³u, bez wchodzenia
w sposób formalny w jego sk³ad.
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Jednoczeœnie przy ró¿nych innych okazjach (spotkaniach, naradach), ja lub moi
zastêpcy rozmawialiœmy b¹dŸ mieliœmy mo¿liwoœæ rozmowy z Panem Senatorem Sta-
nis³awem Kogutem.

Niemniej jednak, byæ mo¿e Pan Senator ma racjê. Dlatego te¿ podjêliœmy dzia³ania
maj¹ce na celu ustalenia terminu spotkania, który odpowiada³by Panu Senatorowi.

Niezale¿nie od powy¿szego, informujê, ¿e w dniu 19 lutego 2010 roku Podsekretarz
Stanu – Pan Juliusz Engelhardt odby³ spotkanie z Panem Senatorem Stanis³awem
Kogutem.

Jestem przekonany, ¿e zlikwidowane zosta³y wystêpuj¹ce niedomówienia.

Z wyrazami szacunku

Cezary Grabarczyk
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z serdecznymi ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci

w nowym, 2010 roku. ¯yczê Panu, aby realizacja zadañ na³o¿onych na kiero-
wany przez Pana resort odbywa³a siê z pe³n¹ satysfakcj¹ dla Pana, Pañskich
wspó³pracowników i obywateli Rzeczypospolitej, którzy nas wszystkich za-
trudniaj¹ w s³u¿bie publicznej. Dziœ, niestety, nie jest tak, aby praca Minister-
stwa Infrastruktury odpowiada³a aspiracjom Polski XXI wieku. Dowody
znajdujemy na pierwszych stronach gazet, na ekranach telewizorów i na
pierwszych stronach portali informacyjnych.

Oto na pocz¹tku 2010 r. spad³ œnieg i chwyci³ kilkustopniowy mróz. Na
skutek zjawisk, w Polsce o tej porze roku naturalnych, za³amaniu uleg³a pasa-
¿erska komunikacja kolejowa. Poci¹gi o rozk³adowym kilkugodzinnym czasie
przejazdu mia³y kilkunastogodzinne opóŸnienia. Na najwa¿niejszych polskich
szlakach kolejowych (jak magistrala wêglowa) nastêpowa³y awarie zasilania.
Poci¹gi ju¿ ze stacji pocz¹tkowych wyje¿d¿a³y z opóŸnieniem lub w ogóle je od-
wo³ywano. Informacje mediów na temat PKP w pierwszych dniach bie¿¹cego
roku przypomina³y informacje z frontu. Z wojny, która zmierza ku klêsce.

Wiem, ¿e czêœæ tej wojennej atmosfery ma Ÿród³o w fakcie, i¿ dziennika-
rze ¿yj¹ z sensacji. Ale nie t³umaczy to wszystkiego. Nie t³umaczy stanu infra-
struktury wymagaj¹cej w sytuacji wyst¹pienia zjawisk atmosferycznych
znanych w tej czêœci Europy od tysiêcy lat nadzwyczajnych dzia³añ przedsiê-
biorstw. Lokomotywy spalinowe na czele szybkich poci¹gów, kolejki sk³adów
oczekuj¹cych w trasie na naprawê trakcji… to mo¿e siê zdarzaæ, ale nie w tak
masowej skali!

Panie Ministrze! Proszê o piln¹ informacjê, jaka by³a skala awarii i opóŸ-
nieñ w okresie tak zwanego ataku zimy na pocz¹tku bie¿¹cego roku. O ile
skala awarii i opóŸnieñ w tym czasie przekracza standardowe wartoœci? Jaki
wp³yw na skalê awarii i opóŸnieñ ma, w opinii resortu, stan organizacji
(a w³aœciwie dezorganizacji) Polskich Kolei Pañstwowych podzielonych na
wiele spó³ek z trudem uk³adaj¹cych wspó³pracê? Jakie znaczenie dla skali
dezorganizacji ruchu kolejowego w tym czasie ma stan infrastruktury kolejo-
wej? Jaki jest poziom nak³adów, które trzeba ponieœæ, aby podnieœæ kolej do
stanu, w jakim by³a w przesz³oœci, gdy by³a niepodatna na przeciêtne mrozy
i przeciêtne opady œniegu?

Intuicyjnie odbieram wydarzenia, które mia³y miejsce w ostatnich dniach
na kolei, jako przejaw ciê¿kiej choroby tocz¹cej bran¿ê. Proszê mnie przeko-
naæ, ¿e jest inaczej.

Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Stanis³awa Koguta podczas

47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r., przedstawiam nastêpuj¹ce
wyjaœnienia.
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Przyczyn¹ powsta³ych w dniach 9–15 stycznia 2010 r. zak³óceñ w funkcjonowaniu
transportu kolejowego by³y ekstremalnie trudne warunki atmosferyczne. Intensywne
opady œniegu przechodz¹cego w deszcz ze œniegiem i marzn¹cy deszcz, po³¹czone z sil-
nymi wiatrami i niskimi temperaturami spowodowa³y wyst¹pienie oblodzeñ sieci trak-
cyjnej oraz upadki przeci¹¿onych œniegiem i lodem drzew na sieæ i tory kolejowe.
Przebieg zmian warunków atmosferycznych w niektórych regionach kraju mia³ cha-
rakter klêski ¿ywio³owej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w swych serwi-
sach informacyjnych kwalifikowa³ warunki pogodowe, jakie wyst¹pi³y na prawie 1/4
obszaru kraju, jako trzeci /najwy¿szy/ stopieñ zagro¿enia, na pozosta³ym obszarze ja-
ko drugi. Natê¿enie, wystêpuj¹cych w omawianym okresie zjawisk atmosferycznych,
wyraŸnie odbiega³o od przeciêtnych warunków zimowych. Panuj¹ca pogoda spowodo-
wa³a masowe awarie sieci trakcyjnej i linii przesy³owych. Skala tego zjawiska nie by³a
notowana od kilkudziesiêciu lat. Na d³ugoœci 832,26 km sieci trakcyjnej wyst¹pi³o ob-
lodzenie (gruboœæ lodu dochodzi³a do 30 mm). Utrudnienia potêgowane by³y przez usz-
kodzenia linii zapewniaj¹cych dostawy energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne
i pozosta³ych odbiorów (ogó³em 13 linii SN o ³¹cznej d³ugoœci 137,4 km). Z³amanych zo-
sta³o 145 s³upów linii napowietrznych, zerwane przewody, uszkodzeniu uleg³o ponad
100 izolatorów. Na skutek uszkodzeñ zasilania podstawowego, pozbawionych energii
zosta³o 8 nastawni kolejowych. W newralgicznym okresie bez zasilania by³o 18 podsta-
cji trakcyjnych. W kilku przypadkach linie ju¿ naprawiane ulega³y ponownemu uszko-
dzeniu. Powalone drzewa i ga³êzie spowodowa³y a¿ 271 przypadków tarasowania torów
oraz uszkodzeñ sieci trakcyjnej. Dla porównania w ca³ym sezonie zimowym
2007/2008 by³o ich 45 szt., a w sezonie 2008/2009 – 71 szt. Przy usuwaniu oblodze-
nia pracowa³y 24 poci¹gi sieciowe. Prace te wykonywano podstawowo rêcznie, w nie-
sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych. Do przecierania sieci trakcyjnej (likwidacji
szadzi i niewielkiego oblodzenia) wykorzystywano lokomotywy elektryczne, przeje¿d¿a-
j¹ce luzem przy podniesionych wszystkich pantografach. Ogó³em do prac tych zatrud-
nione zosta³y 83 lokomotywy. W sytuacjach, w których nast¹pi³o uszkodzenie sieci
trakcyjnej, sk³ady poci¹gowe by³y prowadzone lub przeci¹gane trakcj¹ spalinow¹.
Ogó³em do tego celu u¿yto 255 lokomotyw.

Atak zimy, który w niektórych regionach doprowadzi³ do wstrzymania ruchu kole-
jowego trakcj¹ elektryczn¹, nie spowodowa³ zwiêkszonych awarii innych elementów
infrastruktury kolejowej. W styczniu 2010 r. zanotowano 346 pêkniêæ szyn, gdy w tym
samym miesi¹cu 2009 r. by³o ich a¿ 697. Przy usuwaniu skutków obfitych opadów
œniegu i tworz¹cych siê na torze zasp œnie¿nych pracowa³y ciê¿kie maszyny odœnie¿ne.
Ogó³em odœnie¿y³y one 1.377 km torów i 330 rozjazdów. Prowadzono te¿ jazdy patrolo-
we p³ugami na 463 km linii. Dobowo za³¹czano do 9.500 szt. urz¹dzeñ ogrzewania roz-
jazdów. Zatrudnienie siêga³o 5.100 osób. W omawianym okresie mia³y miejsce trzy
przypadki utkniêæ poci¹gów w zaspach. Pomimo du¿ego wysi³ku s³u¿b kolejowych za-
anga¿owanych do prac zwi¹zanych z odœnie¿aniem i usuwaniem awarii w infrastruk-
turze kolejowej oraz objêcia priorytetem ruchu poci¹gów pasa¿erskich nie uda³o siê
unikn¹æ wzrostu liczby opóŸnieñ i odwo³añ poci¹gów. W ruchu pasa¿erskim obs³ugi-
wanym przez PKP Intercity SA oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na 19.436 kursuj¹-
cych poci¹gów opóŸnieñ dozna³o 6.095 poci¹gów (punktualnoœæ 68,64%) na 306.843 min
(œrednie opóŸnienie 50 min), przy czym opóŸnienia z powodu trudnych warunków po-
godowych wynios³y ogó³em 188.320 min. Odwo³anych zosta³o 1.280 poci¹gów tj. ok.
7%, w tym 12 PKP Intercity SA. W ruchu towarowym obs³ugiwanym przez PKP Cargo
SA zatrzymanych zosta³o ogó³em 461 poci¹gów towarowych, a 385 nie wyjecha³o w trasy.

Nie tylko infrastruktura uleg³a wp³ywom fatalnych warunków pogodowych. OpóŸ-
nienia i odwo³ania poci¹gów mia³y te¿ miejsce w wyniku wzrostu awarii taboru kolejo-
wego spowodowanych miêdzy innymi zamro¿eniami i uszkodzeniami instalacji wodnej
i grzewczej, usterkami stopni ruchomych, przymarzaniem drzwi oraz awariami
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych.

Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ w omawianym okresie, z uwagi na trudne warunki
pogodowe, problemy z kursowaniem poci¹gów mia³y te¿ s¹siednie zarz¹dy kolei. Skala
opóŸnieñ i odwo³añ poci¹gów w krajach, gdzie nak³ady na infrastrukturê i tabor kolejo-
wy s¹ znacznie wy¿sze ni¿ w Polsce, by³a równie¿ bardzo du¿a. Œwiadcz¹ o tym liczne
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doniesienia prasowe jak i dane o liczbie poci¹gów przyjmowanych z zagranicy z opóŸ-
nieniem. W poci¹gach kwalifikowanych kursuj¹cych w okresie 9–15 stycznia 2010 r.
na 47 kursuj¹cych poci¹gów na przyjêciu z zagranicy opóŸnienia mia³y a¿ 42 poci¹gi
na 2.379 minut (œrednie opóŸnienie 57 min).

W przeciêtnych warunkach zimowych transport kolejowy w Polsce funkcjonuje bez
powa¿niejszych zak³óceñ. Punktualnoœæ poci¹gów w ostatnich sezonach zimowych nie
odbiega³a znacz¹co od punktualnoœci ca³orocznej:

zima 2006/2007 zima 2007/2008 zima 2008/2009
punktualnoœæ
œrednia roczna

za 2008 i 2009 r.

punktualnoœæ poci¹gów pasa¿erskich

88,75% 89,47% 92,66% 91,10%

punktualnoœæ poci¹gów towarowych

55,85% 51,77% 60,40% 58,30%

W zwi¹zku z wyst¹pieniem ekstremalnie trudnych warunków pogodowych ma-
j¹cych znamiona sytuacji kryzysowej, dzia³ania spó³ek kolejowych koordynowane by³y
przez Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego Grupy PKP, który wytycza³ kierunki dzia³ania
zespo³ów kryzysowych ni¿szego szczebla. Wspó³praca spó³ek uczestnicz¹cych w dzia-
³aniach zwi¹zanych z sytuacj¹ spowodowan¹ atakiem zimy przebiega³a sprawnie. Po-
twierdzaj¹ to nastêpuj¹ce fakty:

1) zg³oszone przez PKP PLK SA potrzeby na lokomotywy do przecierania sieci trakcyj-
nej, przeci¹gania sk³adów poci¹gowych trakcj¹ spalinow¹ oraz do obs³ugi p³ugów
i zespo³ów odœnie¿nych, by³y przez PKP Cargo SA oraz PKP Intercity SA w pe³nym
zakresie i terminowo realizowane,

2) Spó³ki PKP Intercity SA oraz Przewozy Regionalne Sp. z o.o. podjê³y decyzje o wza-
jemnym honorowaniu biletów,

3) uruchomiono dla podró¿nych blog informacyjny o aktualnej sytuacji w kolejowych
przewozach pasa¿erskich. Zawiera on wiadomoœci o odwo³anych poci¹gach, opóŸ-
nieniach, dro¿noœci szlaków, prowadzonych pracach remontowych, awariach ta-
boru i innych wa¿nych wydarzeniach,

4) rozpoczêto pilota¿owe wdra¿anie, opracowanego przez Telekomunikacjê Kolejow¹
Spó³ka z o.o., portalu internetowego „SITKOL” (System Informacyjny Obs³ugi
Transportu Kolejowego). Zapewni on interoperacyjn¹ wymianê danych ró¿nych
uczestników transportu kolejowego jak przewoŸników, zarz¹dców infrastruktury,
firmy bran¿y kolejowej i klientów kolei. System ten miêdzy innymi umo¿liwi dostêp
pasa¿erów do bie¿¹cych informacji o utrudnieniach w ruchu poci¹gów, opóŸnie-
niach i przewidywanym czasie udro¿nienia miejsc, w których dosz³o do zak³óceñ
w ruchu.

Mo¿na stwierdziæ, i¿ spó³ki kolejowe, dziêki du¿emu zaanga¿owaniu i wspó³pracy,
utrzyma³y ci¹g³oœæ funkcjonowania transportu kolejowego w tym trudnym okresie,
który przyniós³ wiele doœwiadczeñ, z których czêœæ zosta³a ju¿ przez spó³ki kolejowe
wykorzystana. Wyci¹gniête wnioski powinny usprawniæ pracê kolei w podobnych sy-
tuacjach.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Rok 2009 by³ rokiem obchodów szeœædziesiêciolecia istnienia i dzia³alno-
œci pañstwowej szko³y muzycznej w Nowym S¹czu, jedynej takiej szko³y na
S¹decczyŸnie, placówki, która wykszta³ci³a wielu œwietnych muzyków, na
przyk³ad Janusza Olejniczaka laureata Miêdzynarodowego Konkursu Piani-
stycznego imienia Fryderyka Chopina. Wielu uczniów z tej szko³y wygrywa
ogólnopolskie i miêdzynarodowe konkursy muzyczne.

Dyrekcja nowos¹deckiej pañstwowej szko³y muzycznej od lat boryka siê
z problemami zwi¹zanymi z brakiem funduszy na dokoñczenie przebudowy
budynku szkolnego, który zosta³ przekazany przez miasto Nowy S¹cz w ro-
ku 1993. Budynek ten, po³o¿ony tu¿ przy ruchliwej trasie krajowej ³¹cz¹cej
Kraków z Krynic¹, nie spe³nia dziœ norm bezpieczeñstwa, jeœli chodzi o uczê-
szczaj¹cych do szko³y uczniów. Mo¿liwe jest dokoñczenie adaptacji budynku
przekazanego niegdyœ szkole muzycznej w taki sposób, aby zminimalizowaæ
zagro¿enie wynikaj¹ce z s¹siadowania jej z g³ównym ci¹giem komunikacyj-
nym.

Prowadzona w trzech etapach adaptacja budynku na potrzeby szkolne
nie zosta³a zakoñczona. Po przeprowadzeniu dwóch etapów adaptacyjnych,
mimo konsultacji w stosownych departamentach Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, nie przyst¹piono do etapu trzeciego, zak³adaj¹cego
miêdzy innymi przebudowê wejœcia do szko³y, wytyczenie parkingu, odbudo-
wanie skrzyd³a budynku mieszcz¹cego trzydziestoosobowy internat szkol-
ny, bibliotekê, ma³¹ salê kameraln¹ i sale do zajêæ rytmiki. Wieloletnie
starania dyrektora szko³y nie przynios³y rezultatu w postaci decyzji o zakoñ-
czeniu adaptacji budynku, o której mowa. Dziœ budynek szkolny jest zbyt
ma³y w stosunku do potrzeb dydaktycznych, brakuje sal do prowadzenia za-
jêæ indywidualnych i grupowych. S¹decczyzna odczuwa brak nauczycieli ryt-
miki, tak bardzo potrzebnych w przedszkolach i innych placówkach
edukacyjnych typu domy kultury, a rozbudowa budynku szkolnego zak³ada
mo¿liwoœæ utworzenia dzia³u rytmiki, gdzie bêdzie mo¿na kszta³ciæ m³odych
nauczycieli w tej specjalizacji.

Panie Ministrze! Do mojego oœwiadczenia do³¹czam pismo dyrekcji pañ-
stwowej szko³y muzycznej w Nowym S¹czu z proœb¹ o dokoñczenie prac ad-
aptacyjnych, kserokopiê pozwolenia na budowê budynku szkolnego,
kosztorys i kserokopiê pism wysy³anych przez dyrektora szko³y do Centrum
Edukacji Artystycznej w Warszawie. Zwa¿ywszy na wielki wk³ad dyrekcji
i kadry pedagogicznej pañstwowej szko³y muzycznej w Nowym S¹czu
w kszta³towanie wra¿liwoœci artystycznej m³odego pokolenia Polaków,
wzi¹wszy pod uwagê bogaty w osi¹gniêcia dorobek pracy artystycznej szko-
³y, du¿¹ iloœæ abiturientów podejmuj¹cych dalsz¹ naukê w akademiach mu-
zycznych, proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci szybkiego zakoñczenia prac
adaptacyjnych budynku s¹deckiej szko³y muzycznej.

Stanis³aw Kogut
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Koguta w sprawie rozbu-

dowy Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym S¹czu, prze-
kazane pismem BPS/DSK-043-2331/10 z dnia 20 stycznia 2010 r., chcia³bym
podziêkowaæ Panu Senatorowi za zainteresowanie sprawami szkolnictwa artystycznego.
Cieszê siê, ¿e osi¹gniêcia artystyczne i dydaktyczne Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II
stopnia im. F. Chopina w Nowym S¹czu zyska³y wysok¹ ocenê Pana Senatora.

W pe³ni zgadzam siê z Panem Senatorem, ¿e powinny byæ przeprowadzone kolejne
etapy modernizacji i rozbudowy Szko³y.

Pragnê poinformowaæ Pana Senatora, ¿e w 2010 r. wykonane zostan¹ prace doty-
cz¹ce przebudowy ci¹gu komunikacyjnego (ogrodzenie terenu Szko³y i budowa miejsc
parkingowych) w celu dostosowania do przepisów okreœlaj¹cych wymogi dla obiektów
szkolnych a przede wszystkim zapewnienia bezpieczeñstwa uczniów. Rozpoczêcie no-
wej inwestycji obejmuj¹cej dobudowanie skrzyd³a Szko³y mo¿e byæ rozpatrywane w ko-
lejnym cyklu inwestycyjnym w latach 2011–2013.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e w podobnej sytuacji jak Szko³a nowos¹decka znajduje siê
kilka szkó³ w Polsce. Pomimo, ¿e pe³ni¹ one wa¿n¹ rolê edukacyjn¹ a tak¿e kulturo-
twórcz¹, bêd¹c centrum ¿ycia muzycznego i artystycznego regionu, zmuszone s¹ prze-
nieœæ rozpoczêcie nowych lub zakoñczenie ju¿ realizowanych inwestycji na lata
nastêpne.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z kolejnymi apelami wp³ywaj¹cymi do mojego biura pragnê

zwróciæ siê do Pani Minister z problemem cezury wiekowej w zakresie upraw-
nieñ do wczeœniejszej emerytury Sybiraków kombatantów urodzonych po
1 stycznia 1949 r., wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.

Osoby te czuj¹ siê pokrzywdzone faktem, i¿ data urodzenia ró¿nicuje Sy-
biraków na gorszych i lepszych. Treœæ preambu³y do ustawy, brzmi¹ca „Kom-
batantom oraz ofiarom represji nale¿ny jest g³êboki szacunek wszystkich
rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji pañstwowych,
samorz¹dów terytorialnych i organizacji spo³ecznych”, nie ró¿nicuje ofiar re-
presji, tylko mówi o szczególnej trosce i opiece ze strony pañstwa. Kieruj¹c siê
generaln¹ zasad¹ równoœci wobec prawa, nale¿y zgodziæ siê z opini¹ osób re-
presjonowanych w latach 1949–1956.

Zdajê sobie sprawê z konsekwencji finansowych, ale liczba osób bêd¹ca
w krêgu tej problematyki jest bardzo ma³a. Przywrócenie uprawnieñ, o któ-
rych tu mowa, to równie¿ realizacja konstytucyjnej zasady sprawiedliwoœci
spo³ecznej.

Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o ponowne przeanalizowanie poruszane-
go przeze mnie problemu i rozwa¿enie mo¿liwoœci zniesienia cezury wiekowej
w przypadku osób urodzonych po 1 stycznia 1949 r.

Z powa¿aniem
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 19.02.2010 r.

Pan
Marsza³ek Senatu
Bogdan Borusewicz
Senat RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 20 stycznia 2010 roku, znak:

BPS/DSK-043-2332/10, dotycz¹ce tekstu oœwiadczenia senatora Marka Konopki z³o-
¿onego podczas 47. posiedzenia Senatu RP w sprawie problemów cezury wiekowej
w zakresie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury Sybiraków kombatantów urodzo-
nych po 1 stycznia 1949 r., uprzejmie informujê.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. wesz³a w ¿ycie reforma systemu emerytalnego, która zo-
sta³a uregulowana przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227). Celem
reformy by³o zast¹pienie uprzednio funkcjonuj¹cego systemu emerytalnego, bêd¹cego
systemem repartycyjnym, opartym na umowie pokoleniowej, systemem uwzglêdnia-
j¹cym zmiany zasad gospodarki rynkowej oraz zmiany demograficzne.

Wobec zmian gospodarczych oraz demograficznych uprzednio funkcjonuj¹cemu
systemowi emerytalnemu grozi³o za³amanie.
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Zachowanie tego systemu prowadzi³oby do za³amania finansów publicznych b¹dŸ
znacznego wzrostu podatków albo sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.

W zreformowanym systemie emerytalnym utrzymano dotychczasowe uprawnienia
emerytalne dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r., w tym dla
kombatantów i innych osób, których uprawnienia okreœlone zosta³y przepisami usta-
wy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofia-
rami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z póŸn.
zm.). System ten przyj¹³, ¿e docelowo uprawnienia do emerytur bêd¹ przys³ugiwa³y dla
wszystkich ubezpieczonych wed³ug jednolitych zasad. Emerytury dla ubezpieczonych
urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. zale¿¹ jedynie od osi¹gniêcia powszechnego
wieku emerytalnego wynosz¹cego obecnie w przypadku kobiet 60 lat, a w przypadku
mê¿czyzn 65 lat.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ jednym z za³o¿eñ reformy emerytalnej by³o stopniowe likwido-
wanie mo¿liwoœci wczeœniejszego przechodzenia na emeryturê. W zwi¹zku z tym uprawnie-
nia do wczeœniejszych emerytur zosta³y zachowane jedynie przez okres przejœciowy.

Emerytura jest œwiadczeniem kierowanym do ubezpieczonych, którzy z racji ukoñ-
czenia okreœlonego wieku, staroœci zaprzestaj¹ aktywnoœci zawodowej. Funkcj¹ eme-
rytury jest zapewnienie dochodów osobom w podesz³ym wieku, które w³aœnie z racji
osi¹gniêtego wieku zaprzestaj¹ aktywnoœci zawodowej. Jest ona œwiadczeniem o cha-
rakterze ubezpieczeniowym.

Nale¿y tak¿e wskazaæ na zasadê przyjêt¹ w zreformowanym systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych, i¿ stopa procentowa sk³adki emerytalnej jest jednakowa dla wszystkich
ubezpieczonych niezale¿nie od zagro¿eñ wynikaj¹cych z warunków wykonywanej pra-
cy oraz mo¿liwoœci nabywania prawa do emerytury w obni¿onym wieku. Uprawnienia
do wczeœniejszych emerytur nie maj¹ odzwierciedlenia ani w wysokoœci sk³adki emery-
talnej jak równie¿ w d³ugoœci okresu op³acania tej sk³adki.

Z przedstawionych powodów brak jest uzasadnienia do podejmowania dzia³añ
w kierunku objêcia okreœlonych grup ubezpieczonych preferencyjnymi uprawnieniami
emerytalnymi w stosunku do pozosta³ych ubezpieczonych.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interwencj¹ Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów zwracam

siê z proœb¹ o ustosunkowanie siê do propozycji nastêpuj¹cych zmian w prze-
pisach ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity: DzU z 2006 r. nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.).

1. Zmiana definicji nieruchomoœci objêtych stawk¹ podatku od nierucho-
moœci, wskazanej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d, tj. zapisu: „zajêtych na prowadze-
nie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowot-
nych”, na nastêpuj¹c¹: „zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych oraz niezbêdnych do realizo-
wania tych œwiadczeñ”.

2. Przeformu³owanie treœci zwolnienia zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 2, tj.
zapisu: „publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objête systemem
oœwiaty oraz prowadz¹ce je organy, w zakresie nieruchomoœci zajêtych na
dzia³alnoœæ oœwiatow¹” na nastêpuj¹cy: „publiczne i niepubliczne jednostki
organizacyjne objête systemem oœwiaty oraz prowadz¹ce je organy, w zakre-
sie nieruchomoœci zajêtych na dzia³alnoœæ oœwiatow¹ oraz niezbêdnych do
realizowania tych zadañ”.

3. Zast¹pienie treœci art. 2 ust. 3 pkt 2, tj. zapisu: „grunty pod wodami po-
wierzchniowymi p³yn¹cymi i kana³ami ¿eglownymi, z wyj¹tkiem jezior oraz
gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych”,
nastêpuj¹c¹: „grunty pod wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi i kana³ami
¿eglownymi, z wyj¹tkiem jezior, gruntów zajêtych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych oraz gruntów pod zbiornikami wodnymi wyko-
rzystywanymi w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej”.

4. Zmiana treœci zwolnienia zawartego w art. 7 ust. 1 pkt 8a, tj. zapisu:
„bêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa: grunty pokryte wodami jezior o ci¹g-
³ym dop³ywie lub odp³ywie wód powierzchniowych oraz grunty zajête pod
sztuczne zbiorniki wodne”, na nastêpuj¹c¹: „bêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu Pañ-
stwa: grunty pokryte wodami jezior o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie wód po-
wierzchniowych oraz grunty zajête pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyj¹tkiem
gruntów pod zbiornikami wodnymi wykorzystywanymi w zwi¹zku z prowa-
dzeniem dzia³alnoœci gospodarczej”.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora S³awomira Kowalskiego, z dnia

13 stycznia 2010 r., w sprawie postulatów zmian ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) zg³oszonych
przez Œl¹ski Zwi¹zek Gmin i Powiatów, nades³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia
20 stycznia 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2333/10, uprzejmie informujê.

47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. 275



Odniesienie siê przez Ministerstwo Finansów do propozycji przedstawionych zmian
do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych wymaga zapoznania siê z argumentacj¹
wnioskodawców w zakresie zamierzonych celów nowelizacji. Zak³adaj¹c, ¿e uzasadnie-
nie propozycji zmian jest analogiczne jak zawarte w piœmie Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin
i Powiatów z dnia 22.12.2009 r., zawieraj¹cym te same postulaty, Ministerstwo Finan-
sów przedstawia nastêpuj¹ce stanowisko.

Ad 1)
Jak wynika z uzasadnienia przedstawionego przez Œl¹ski Zwi¹zek Gmin i Powiatów

do propozycji zmiany art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), okreœlaj¹cego
stawkê podatku od nieruchomoœci od budynków zajêtych na dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹ w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, jej celem jest zastosowanie prefe-
rencyjnej stawki w szerszym zakresie ni¿ to ma miejsce obecnie, tj. nie tylko do
pomieszczeñ zajêtych bezpoœrednio na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych, ale rów-
nie¿ do powierzchni administracyjnych, gospodarczych i socjalnych zak³adów opieki
zdrowotnej.

Wskazano, ¿e pos³ugiwanie siê w prawie podatkowym pojêciem œwiadczeñ zdro-
wotnych, zdefiniowanym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) i stworzonym na potrzeby tej ustawy
prowadzi do zaburzeñ w stosowaniu prawa podatkowego. Wskazano tak¿e, ¿e ze wzglê-
du na istnienie definicji œwiadczeñ zdrowotnych równie¿ w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) przepisy dotycz¹ce stosowania stawki staj¹
siê zbyt skomplikowane, w zwi¹zku z czym powinno siê stosowaæ wyk³adniê celowo-
œciow¹. W konsekwencji omawiany przepis wymaga zmiany.

Propozycja zmiany przepisu w przedstawionym brzmieniu przewiduje, ¿e stawkê
stosuje siê („od budynków lub ich czêœci... zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych oraz niezbêdnych do realizowa-
nia tych œwiadczeñ”). Nowy przepis pos³ugiwa³by siê wiêc krytykowanym i wymagaj¹cym
zmiany, zgodnie z powo³an¹ wy¿ej argumentacj¹ wnioskodawców pojêciem œwiadczeñ
zdrowotnych.

Okreœlenie powierzchni budynków lub ich czêœci jako „niezbêdnych do realizowa-
nia tych œwiadczeñ” jest pojêciem nieostrym. Uznanie czêœci budynku jako niezbêd-
nych do realizowania œwiadczeñ zdrowotnych lub niemaj¹cych takiego waloru jest
kwesti¹ oceny, a nie ustawowo okreœlonych kryteriów, które powinny cechowaæ prze-
pisy podatkowe. W zwi¹zku z tym pojêcie to nie jest odpowiednie do ustalenia zakresu
przedmiotowego stosowania stawki podatku. W zgodnej opinii orzecznictwa i doktryny
w przypadku przepisów podatkowych nie powinno siê równie¿ stosowaæ wyk³adni celo-
woœciowej.

Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e cel proponowanej nowelizacji wskazany w uzasadnieniu,
w postaci stosowania ni¿szej stawki do powierzchni niezajêtych stricte na œwiadczenia
zdrowotne, ale z nimi zwi¹zanych, w przypadku wnioskodawców, jakimi s¹ gminne or-
gany podatkowe, mo¿e byæ osi¹gniêty przez obni¿enie stawki od tych powierzchni po-
przez podjêcie uchwa³y rady gminy, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych. Zgodnie z powo³anym przepisem, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie
stawek podatku od nieruchomoœci od budynków, rada gminy mo¿e ró¿nicowaæ ich wy-
sokoœæ dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzglêdniaj¹c
m.in. sposób ich wykorzystania.

Ad 2)
W treœci art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, okreœlaj¹cym zwolnienie z podatku od nierucho-

moœci dla publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych objêtych systemem
oœwiaty oraz prowadz¹cych je organów, w zakresie nieruchomoœci zajêtych na dzia³al-
noœæ oœwiatow¹, proponuje siê rozszerzenie zakresu zwolnienia, tak aby obejmowa³o
ono oprócz wymienionych w przepisie nieruchomoœci równie¿ pomieszczenia szko³y
niezajête bezpoœrednio na dzia³alnoœæ oœwiatow¹, lecz niezbêdne do funkcjonowania
placówki oœwiatowej, takie jak kot³ownie, korytarze, ubikacje dla uczniów itd.
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Propozycja nowego przepisu polega na dodaniu do obecnego brzmienia przepisu
frazy („...oraz niezbêdnych do realizowania tych zadañ”), do której odnosz¹ siê uwagi
zawarte w ad 1) akapit 3.

Dzia³alnoœæ prowadzon¹ w ramach systemu oœwiaty okreœla art. 1 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Jednostki organizacyjne systemu oœwiaty wymienia art. 2 ww. ustawy (przedszkola,
szko³y, placówki, poradnie, zak³ady kszta³cenia itd.).

W obecnym brzmieniu zwolnienie obejmuje podmioty bêd¹ce jednostkami organi-
zacyjnymi systemu oœwiaty w zakresie nieruchomoœci zajêtych na realizowan¹ przez
nie dzia³alnoœæ oœwiatow¹. Oznacza to, ¿e ca³a nieruchomoœæ szko³y (w tym kot³ownie,
korytarze, ubikacje itp.) podlega zwolnieniu jako zajêta na wykonywanie dzia³alnoœci
oœwiatowej tej placówki. Wyj¹tkiem s¹ jedynie powierzchnie zajête na dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, np. sklepik szkolny prowadzony przez wynajmuj¹cy pomieszczenie szko³y
podmiot gospodarczy.

W zwi¹zku z powy¿szym w opinii Ministerstwa Finansów nie ma potrzeby noweliza-
cji przepisu, poniewa¿ cel okreœlony w uzasadnieniu do propozycji zmiany (objêcie
zwolnieniem wymieniowych powierzchni placówek oœwiatowych) jest realizowany na
podstawie obecnie obowi¹zuj¹cego przepisu tzn. s¹ one objête zwolnieniem.

Ad 3) i 4)
Odnoœnie do propozycji zmian dotycz¹cych przepisów o wy³¹czeniu i zwolnieniu

wód z podatku od nieruchomoœci (art. 2 ust. 3 pkt 2 i art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy o po-
datkach i op³atach lokalnych), w zakresie, w jakim te wy³¹czenia i zwolnienia dotycz¹
gruntów pod wodami zajêtych na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, nale¿y wskazaæ na nastê-
puj¹ce okolicznoœci.

Zgodnie z pierwszym z powo³anych przepisów, wy³¹czeniu z podatku od nierucho-
moœci podlegaj¹ grunty pod wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi i kana³ami ¿eglow-
nymi, z wyj¹tkiem jezior oraz gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych.

Grunty pod wodami niepodlegaj¹ce wy³¹czeniu s¹ opodatkowane specjalnie wyod-
rêbnion¹ stawk¹, okreœlon¹ w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, która w 2010 r. wynosi maksy-
malnie 4,04 z³ od 1 ha powierzchni. Wyj¹tek stanowi¹ jeziora zaliczane do wód
powierzchniowych p³yn¹cych oraz zajêtych pod sztuczne zbiorniki wodne, bêd¹ce w³a-
snoœci¹ Skarbu Pañstwa, które korzystaj¹ ze zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 1
pkt 8a.

Jednoczeœnie w przypadku gruntów pod wodami wy³¹czona jest mo¿liwoœæ stoso-
wania stawki dla gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, co
wynika z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

Szczególne uregulowania dotycz¹ce opodatkowania gruntów pod wodami podat-
kiem od nieruchomoœci uwarunkowane s¹ faktem, ¿e wody powierzchniowe p³yn¹ce
stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, co wynika z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). Z kolei art. 14 Prawa wodnego
stanowi, ¿e grunty pokryte wodami powierzchniowymi s¹ w³asnoœci¹ w³aœciciela tych
wód. Zgodnie z powo³anymi przepisami, wody powierzchniowe p³yn¹ce, a tak¿e grunty
pokryte tymi wodami nie podlegaj¹ obrotowi cywilnoprawnemu, z wyj¹tkami okreœlo-
nymi w tej ustawie.

W zwi¹zku z tym, podatnikiem od gruntów pod wodami powierzchniowymi p³y-
n¹cymi jest zasadniczo Skarb Pañstwa. Grunty te s³u¿¹ celom publicznym, w zwi¹z-
ku z tym, ¿e pokryte s¹ wodami publicznymi, a przypadki gdy grunty takie s¹
w posiadaniu podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nale¿y uznaæ za incy-
dentalne.

Ministerstwo Finansów oprócz sprawy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na
gruntach pod wodami, zg³oszonej przez Prezydenta Miasta Rybnika nie otrzyma³o po-
dobnych sygna³ów od innych organów podatkowych.

Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e w przypadku gruntów pod wodami podlegaj¹cych zwol-
nieniu, gminy, które z tytu³u zwolnienia utraci³y dochody otrzymuj¹ ich zwrot ze œrod-
ków wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej.
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W zwi¹zku z tym ustalenia wymaga skala prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej
na gruntach pod wodami w porównaniu z wykorzystywaniem ich na realizacjê celów
publicznych w wymiarze ca³ego kraju (nie jedynie województwa œl¹skiego), i dopiero
w tym kontekœcie rozwa¿enie proponowanej nowelizacji przepisu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi interwencjami osób prowadz¹cych tak zwane „ma-

³e przedsiêbiorstwa” zwracam siê z proœb¹ o informacjê dotycz¹c¹ zasadno-
œci funkcjonowania „u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci”.

Czy prowadzone s¹ jakiekolwiek prace maj¹ce na celu zniesienie tego
przepisu?

Czy ministerstwo d¹¿y do wprowadzenia regulacji prawnych maj¹cych
na celu zrównanie podmiotów ubiegaj¹cych siê o obni¿enie op³aty za prze-
kszta³cenie (mo¿liwoœæ uzyskania nawet 100% ulgi maj¹ na przyk³ad rolnicy
czy spó³dzielnie mieszkaniowe)?

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazaniem przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 20 stycznia

2010 r., znak BPS/DSK-043-2334/10, oœwiadczenia Pana Senatora S³awomira Ko-
walskiego z³o¿onego podczas 47. posiedzenia Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r., doty-
cz¹cego zasadnoœci funkcjonowania prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci
oraz jego zniesienia, a tak¿e objêcia bonifikatami od op³at za przekszta³cenie tego pra-
wa w prawo w³asnoœci nieruchomoœci równie¿ podmiotów gospodarczych, uprzejmie
przedstawiam informacje w powy¿szym zakresie.

Odnosz¹c siê do kwestii zasadnoœci funkcjonowania prawa u¿ytkowania wieczy-
stego nieruchomoœci oraz jego ewentualnego „zniesienia" nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nieru-
chomoœci oddane w u¿ytkowanie wieczyste stanowi¹ w³asnoœæ nie tylko Skarbu
Pañstwa, ale przede wszystkim jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoœci
gmin. Op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego pobierane od u¿ytkowników wieczy-
stych stanowi¹ dochody tych jednostek i s¹ przeznaczane na wykonywanie ich usta-
wowych zadañ. Zatem likwidacja tego prawa, bez wzglêdu na formê w jakiej by siê
odby³a, np. generalnego przekszta³cenia w prawo w³asnoœci nieruchomoœci z mocy
prawa, czy te¿ na wniosek u¿ytkownika wieczystego, wi¹za³aby siê z pozbawieniem
prawa w³asnoœci dotychczasowych w³aœcicieli gruntu, w tym przede wszystkim wska-
zanych wy¿ej samorz¹dów gminnych. Oznacza³oby to równie¿ uszczuplenie dochodów
tych jednostek. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku, gdy w³aœcicielami nieruchomoœci
gruntowych s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego takie pozbawienie prawa w³asnoœci
mog³oby zostaæ uznane za sprzeczne z zasad¹ nienaruszalnoœci prawa w³asnoœci
(art. 21, art. 64 ust. 2 w zw. z art. 165 Konstytucji RP).

W œwietle powy¿szego uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e w resorcie infra-
struktury nie tocz¹ siê prace, maj¹ce na celu ca³kowite „zniesienie” prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego nieruchomoœci.
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Odnosz¹c siê natomiast do pytania dotycz¹cego zrównania podmiotów gospodar-
czych m.in. ze spó³dzielniami mieszkaniowymi oraz u¿ytkownikami wieczystymi nie-
ruchomoœci rolnych w zakresie obni¿enia, tj. udzielania bonifikaty od op³aty z tytu³u
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci,
uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Spó³dzielnie mieszkaniowe oraz u¿ytkownicy wieczyœci nieruchomoœci rolnych zo-
stali objêci regulacjami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytko-
wania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z póŸn.
zm.). Generalnie, w myœl przepisu art. 1 ust. 1, ustawa ta adresowana jest do osób fizycz-
nych bêd¹cych w dniu jej wejœcia w ¿ycie u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomo-
œci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych gara¿ami albo
przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowê oraz nieruchomoœci rolnych. Na jej pod-
stawie osoby te mog¹ wyst¹piæ z ¿¹daniem przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczy-
stego tych nieruchomoœci w prawo w³asnoœci. W art. 1 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu (...) kr¹g podmiotów uprawnionych do wyst¹pienia
z ¿¹daniem przekszta³cenia ww. praw zosta³ rozszerzony m.in. na spó³dzielnie mieszka-
niowe, bêd¹ce w³aœcicielami budynków mieszkalnych lub gara¿y. Zgodnie z powy¿sz¹
ustaw¹ spó³dzielniom mieszkaniowym nie przys³uguj¹ obligatoryjne, tzn. ustawowe
bonifikaty od op³aty z tytu³u przekszta³cenia, a jedynie fakultatywne, tj. uznaniowe,
udzielane przez w³aœciciela nieruchomoœci gruntowej. Bonifikaty te s¹ udzielane m.in.
w zwi¹zku z dalszym rozporz¹dzeniem lokalami mieszkalnymi dokonywanymi przez
spó³dzielnie mieszkaniowe na rzecz cz³onków spó³dzielni lub innych osób, polegaj¹cym
na ustanawianiu odrêbnej w³asnoœci lokali na ich rzecz.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie ma mo¿liwoœci udzielenia bonifikaty w wysokoœci 100%,
na co wskazuje Pan Senator S³awomir Kowalski w oœwiadczeniu, bowiem udzielenie
bonifikaty w tej wysokoœci oznacza³oby ca³kowite zwolnienie z obowi¹zku wniesienia
op³aty z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nie-
ruchomoœci.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu (...) wprowadza dwa rodzaje boni-
fikat od op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci,
jakie mo¿e uzyskaæ u¿ytkownik wieczysty. S¹ to bonifikaty ustawowe (obowi¹zkowe),
okreœlone w art. 4 ust. 8–10, niewymagaj¹ce uzyskania na ich udzielenie zgody organu
nadzoruj¹cego organ w³aœciwy do wydania decyzji o przekszta³ceniu praw, a tak¿e bo-
nifikaty fakultatywne udzielane na podstawie art. 4 ust. 7 lub ust. 11 ww. ustawy.

Bonifikata, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy przys³uguje osobie fizycznej, której
dochód miesiêczny na jednego cz³onka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekra-
cza przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie
pó³rocze roku poprzedzaj¹cego rok, w którym wyst¹piono z ¿¹daniem przekszta³cenia
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci, og³aszanego przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego na podstawie odrêbnych przepisów. Organ
w³aœciwy do wydania decyzji udziela, na wniosek tej osoby, 90% bonifikaty od op³aty,
o której mowa w ust. 1, je¿eli nieruchomoœæ jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo
przeznaczona pod tego rodzaju zabudowê. Kolejna bonifikata obligatoryjna w wysokoœci
50% od op³aty za przekszta³cenie przys³uguje osobom fizycznym, które prawo u¿ytkowa-
nia wieczystego uzyska³y przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich nastêpcom prawnym
(art. 4 ust. 9). Bonifikata od op³aty w tej samej wysokoœci 50% przys³uguje w odniesieniu
do nieruchomoœci lub jej czêœci wpisanej do rejestru zabytków (art. 4 ust. 10).

Z powy¿szego zatem wynika, ¿e nie ka¿dej osobie fizycznej bêd¹cej u¿ytkownikiem
wieczystym przys³uguje bonifikata obligatoryjna. Osoby fizyczne, bêd¹ce u¿ytkowni-
kami wieczystymi nieruchomoœci przeznaczonych na cele mieszkalne, niespe³niaj¹ce
ww. przes³anek, o których mowa w art. 4 ust. 8–10, jak równie¿ spó³dzielnie mieszka-
niowe oraz u¿ytkownicy wieczyœci nieruchomoœci rolnych mog¹ ubiegaæ siê o bonifika-
tê fakultatywn¹ na podstawie art. 4 ust. 7 lub ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przekszta³ceniu (...). Fakultatywny charakter bonifikaty oznacza, ¿e istnieje jedynie
mo¿liwoœæ, a nie obowi¹zek jej udzielenia. Udzielenie bonifikaty nastêpuje na podsta-
wie zarz¹dzenia lub uchwa³y organu nadzorczego nad organami uprawnionymi do wy-
dawania decyzji o przekszta³ceniu praw.
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Rozwa¿aj¹c kwestie rozszerzania katalogu podmiotów uprawnionych do prze-
kszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci z obni¿on¹ op³at¹ za to
przekszta³cenie nale¿y mieæ na uwadze orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego.
W dniu 26 stycznia 2010 r. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przytoczony powy¿ej
art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu (...) w zakresie, w jakim
wskazuje, ¿e udzielenie bonifikaty jest obowi¹zkiem organu jednostki samorz¹du tery-
torialnego w³aœciwego do wydania decyzji przekszta³ceniowej, jest niezgodny z art. 165
ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Przepis ten we wskazanym zakresie straci
moc obowi¹zuj¹c¹ z up³ywem osiemnastu miesiêcy od dnia og³oszenia wyroku
w Dzienniku Ustaw.

Dodatkowo uprzejmie informujê, i¿ wprowadzenie roszczenia o uprzywilejowane
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego we w³asnoœæ (z wysokimi bonifikata-
mi), w przypadku nieruchomoœci wykorzystywanych na prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej nie znajduje uzasadnienia, bowiem co do zasady dzia³alnoœæ gospodarcza
nastawiona jest na osi¹ganie zysku. Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze, ¿e do tej grupy
u¿ytkowników wieczystych nale¿¹ ró¿norodne kategorie podmiotów gospodarczych
o ró¿nej kondycji finansowej, w tym podmioty zagraniczne, a tak¿e podmioty, które
z racji prowadzonej dzia³alnoœci osi¹gaj¹ bardzo wysokie zyski, np. banki. Zaœ ewen-
tualne ograniczenie takich regulacji tylko do osób fizycznych prowadz¹cych dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, mog³oby naraziæ tak¹ regulacjê na zarzut niezgodnoœci
z Konstytucj¹ RP, gdy¿ uprzywilejowanoby w ten sposób tylko jedn¹ grupê podmiotów
gospodarczych.

Przeciwko zastosowaniu postulowanych przez Pana Senatora S³awomira Kowal-
skiego bonifikat od op³aty z tytu³u nabycia w³asnoœci nieruchomoœci w stosunku do
u¿ytkowników wieczystych bêd¹cych podmiotami gospodarczymi przemawiaj¹ regula-
cje dotycz¹ce pomocy publicznej. Wprowadzaj¹c takie regulacje ustawodawca móg³by
naraziæ pañstwo polskie na zarzut ze strony organów Unii Europejskiej wprowadzenia
regulacji umo¿liwiaj¹cych uzyskanie nielegalnej pomocy publicznej.

Z powy¿szych wzglêdów w resorcie infrastruktury nie tocz¹ siê prace legislacyjne,
których celem by³oby uprzywilejowane (po obni¿onej cenie) nabycie prawa w³asnoœci
nieruchomoœci przez u¿ytkowników wieczystych bêd¹cych podmiotami gospodarczymi.

Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, ¿e osoby prowadz¹ce ma³e przedsiêbior-
stwa mog¹ ubiegaæ siê o nabycie prawa w³asnoœci nieruchomoœci znajduj¹cych siê
w ich u¿ytkowaniu wieczystym na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póŸn. zm.). W ta-
kim przypadku nabycie prawa w³asnoœci nieruchomoœci przez dotychczasowego u¿yt-
kownika wieczystego nastêpuje na podstawie dobrowolnej umowy, zawartej w formie
aktu notarialnego pomiêdzy w³aœcicielem nieruchomoœci gruntowej (gmin¹, powiatem,
samorz¹dem województwa lub Skarbem Pañstwa) a jej u¿ytkownikiem wieczystym.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia wyra¿am nadziejê, ¿e przyczyni¹ siê one do
wyeliminowania w¹tpliwoœci Pana Senatora S³awomira Kowalskiego, zaistnia³ych na
tle sprawy przedstawionej w oœwiadczeniu.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Zwracam siê z pytaniem do Pana Dyrektora: czy bêdzie przetarg na wy-
konanie projektu budowy obwodnicy Nysy i Niemodlina, w ci¹gu drogi krajo-
wej nr 46, w 2010 r.?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu ma studium
wykonalnoœci, audyt, ocenê œrodowiskow¹ i mo¿e przyst¹piæ do og³oszenia
przetargu na projekt.

Nieprzeprowadzenie przetargu w 2010 r. spowoduje, ¿e budowa obwod-
nicy Nysy i Niemodlina na drodze krajowej nr 46 do roku 2013 nie zostanie
rozpoczêta, a ma to byæ inwestycja wspó³finansowana ze œrodków unijnych.

Proszê Pana Dyrektora o odpowiedŸ ze wzglêdu na du¿y oddŸwiêk spo³ecz-
ny tego tematu. Mieszkañcy Niemodlina i Nysy przygotowuj¹ blokady drogi
krajowej nr 46, która przebiega przez te miasta.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy

OdpowiedŸ

Warszawa, 23.02.2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek!
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2335/10,

przy którym zosta³o przekazane oœwiadczenie Pana Norberta Krajczego, Senatora Rze-
czypospolitej Polskiej dotycz¹ce budowy obwodnicy m. Nysa i obwodnicy m. Niemod-
lin, uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W chwili obecnej w zwi¹zku z faktem, i¿ potrzeby w zakresie budowy i modernizacji
infrastruktury transportowej wielokrotnie przewy¿szaj¹ wielkoœæ dostêpnych œrod-
ków, nie wszystkie inwestycje drogowe mog³y zostaæ ujête w ca³oœci jako zadania pod-
stawowe „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”. Realizacja
kolejnych zadañ budowy lub przebudowy sieci dróg krajowych dotyczy w perspektywie
2008–2012 r. wy³¹cznie zadañ okreœlonych w uchwale nr 163/2007 Rady Ministrów
z dnia 25 wrzeœnia 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw¹
„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”. Niestety budowa obwodnicy
m. Nysa i obwodnicy m. Niemodlin nie zosta³a przewidziana do realizacji w „Programie
Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012”.

Maj¹c jednak na uwadze priorytetowe znaczenie powy¿szych inwestycji dla popra-
wy uk³adu komunikacyjnego Nysy i Niemodlina, jak równie¿ koniecznoœæ poprawy wa-
runków ¿ycia spo³ecznoœci lokalnej oraz rozwoju regionu, GDDKiA podjê³a prace
zmierzaj¹ce do przygotowania inwestycji do realizacji po 2012 r. W chwili obecnej trwa-
j¹ prace przygotowawcze, które pozwol¹ na rozpoczêcie realizacji przedmiotowych in-
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westycji w momencie zapewnienia Ÿróde³ ich finansowania. W planie wydatków
GDDKiA na 2010 r. zosta³y uwzglêdnione nak³ady konieczne na opracowanie koncep-
cji programowej i projektu budowlanego obwodnicy Nysy oraz na opracowanie koncep-
cji programowej dla obwodnicy Niemodlina.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e wymienione inwestycje nie bêd¹ wspó³finan-
sowane ze œrodków unijnych.

Z szacunkiem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Andrzej Maciejewski
Dyrektor Biura Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Wiêkszoœæ miejskich oœrodków pomocy spo³ecznej w ca³ym kraju
w pierwszych dniach stycznia prze¿ywa³o prawdziwe oblê¿enie. Do okienek,
w których przyjmowano wnioski o dofinansowanie sprzêtu ortopedycznego,
likwidacji barier i turnusów rehabilitacyjnych, ustawia³y siê ogromne kolejki.
Ludzie stali w nich nawet kilka dni, czêsto w kilkunastostopniowym mrozie,
a podkreœliæ nale¿y, ¿e by³y to osoby schorowane, niepe³nosprawne, maj¹ce
problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Oczekuj¹cy w kolejkach two-
rzyli spo³eczne listy, poniewa¿ zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra pracy
i polityki spo³ecznej jednym z kryteriów rozpatrywania wniosków jest kolej-
noœæ ich sk³adania.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o informacjê, czy ministerstwo za-
mierza wprowadziæ zmiany w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 20 stycznia

2010 r., znak: BPS/DSK-043-2336/10, oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia
2010 r. w sprawie zmiany przepisów reguluj¹cych kwestie dofinansowania ze œrodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych m.in. przedmiotów or-
topedycznych, likwidacji barier funkcjonalnych i uczestnictwa w turnusach rehabili-
tacyjnych proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Zasady sk³adania i rozpatrywania przez samorz¹dy powiatowe wniosków o dofi-
nansowanie ze œrodków PFRON m.in. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz
likwidacji barier funkcjonalnych reguluj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okreœlenia rodzajów zadañ po-
wiatu, które mog¹ byæ dofinansowane ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z póŸn. zm.). Zgodnie z § 12 ust. 2 ww.
rozporz¹dzenia osoba niepe³nosprawna mo¿e z³o¿yæ wniosek o dofinansowanie ze
œrodków PFRON zadañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu w ka¿dym czasie.

Natomiast zasady sk³adania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze œrod-
ków PFRON uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów w turnusach reha-
bilitacyjnych reguluj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230,
poz. 1694).

Zgodnie z § 5 ust. 12 ww. rozporz¹dzenia pierwszeñstwo w uzyskaniu dofinanso-
wania maj¹ osoby niepe³nosprawne, które posiadaj¹ orzeczenie o zaliczeniu do znacz-
nego i umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci albo równowa¿ne, osoby niepe³no-
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sprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat ucz¹ce siê i niepracuj¹ce bez
wzglêdu na stopieñ niepe³nosprawnoœci.

Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze siê pod uwagê stopieñ i ro-
dzaj niepe³nosprawnoœci wnioskodawcy oraz wp³yw niepe³nosprawnoœci na mo¿liwoœæ
realizacji przez wnioskodawcê kontaktów spo³ecznych w codziennym funkcjonowaniu,
a tak¿e uwzglêdnia siê na korzyœæ wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania
w roku poprzednim (§ 5 ust. 11 rozporz¹dzenia). Jednak uzyskanie dofinansowania
w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku nastêpnym (§ 5 ust. 13
rozporz¹dzenia).

Zgodnie z powy¿szymi przepisami kolejnoœæ z³o¿enia wniosków nie stanowi, ani
podstawowego ani uzupe³niaj¹cego, kryterium w procesie rozpatrywania wniosków.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e jakiekolwiek regulacje wewnêtrzne doty-
cz¹ce zasad sk³adania i rozpatrywania wniosków przyjête przez samorz¹dy powiatowe
nie mog¹ naruszaæ przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92 z póŸn. zm.) i ww. rozporz¹dzeñ poprzez rozszerzenie lub zawê¿enie ich posta-
nowieñ.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ w celu wyeliminowania pojawiaj¹cych siê w¹tpli-
woœci w tym zakresie, stosowne wyjaœnienia zosta³y zamieszczone na stronie internetowej
Biura Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl)
w dniu 5.01.2010 roku oraz s¹ przekazywane w odpowiedzi na pisma kierowane do
Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych oraz Biura Pe³nomocnika ds. Osób
Niepe³nosprawnych.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Resort zdrowia bardzo znacznie ograniczy³ listê preparatów zielarskich,
które mog¹ byæ sprzedawane poza aptekami. Rozporz¹dzenie krytykuj¹ pa-
cjenci przyzwyczajeni do zakupu preparatów w sklepach zielarskich, w któ-
rych personel posiada odpowiednie przygotowanie i wiedzê zapewniaj¹ce
bezpieczeñstwo stosowania tych produktów leczniczych.

Tymczasem m.in. tak popularne wœród pacjentów maœci jak np. cynko-
wa, bursztynowa i propolisowa, a tak¿e dziurawiec i plastry borowinowe bê-
d¹ dostêpne wy³¹cznie w aptekach.

W tym miejscu warto podkreœliæ, ¿e w aptekach jest bardzo ma³y wybór
zió³ i w efekcie pacjenci mog¹ zostaæ pozbawieni preparatów, które stosuj¹
z powodzeniem od wielu lat.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o ponowne przeanalizowanie tre-
œci rozporz¹dzenia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Senatora Rzeczypo-

spolitej Polskiej, z³o¿onym podczas 47. posiedzenia Senatu w dniu 13 stycznia 2010
roku, przes³anym przy piœmie z dnia 20 stycznia 2010 roku (BPS/DSK-043-2337/10),
w sprawie znacznego ograniczenia listy preparatów zielarskich, które mog¹ byæ sprze-
dawane poza aptekami, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Warunki obrotu produktami leczniczymi oraz wymagania dotycz¹ce aptek, hurtowni
farmaceutycznych i placówek obrotu pozaaptecznego, okreœla ustawa z dnia 6 wrzeœ-
nia 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.).

Obrót produktami leczniczymi, zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutycz-
ne, mo¿e byæ prowadzony tylko na zasadach okreœlonych w wymienionej ustawie.
Zapis art. 68 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, ¿e obrót detaliczny produktami leczni-
czymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostêpnych. Ponadto, na podstawie przepisu
art. 70 ust. 1, obrót detaliczny mog¹ prowadziæ punkty apteczne. Poza aptekami i punkta-
mi aptecznymi, na podstawie upowa¿nienia wynikaj¹cego z przepisów art. 71 ust. 1
przedmiotowej ustawy, obrót detaliczny produktami leczniczymi wydawanymi bez
przepisu lekarza mog¹ prowadziæ sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne
zaopatrzenia medycznego, sklepy ogólnodostêpne.

Minister Zdrowia, w wykonaniu postanowieñ art. 71 ust. 3 wymienionej ustawy,
okreœla w drodze rozporz¹dzenia kryteria klasyfikacji produktów leczniczych do wyka-
zów oraz wykazy produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w pla-
cówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych, kwalifikacje osób
wydaj¹cych produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, wymagania ja-
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kim powinien odpowiadaæ lokal i wyposa¿enie placówek obrotu pozaaptecznego i punktu
aptecznego, uwzglêdniaj¹c bezpieczeñstwo stosowania produktów leczniczych oraz
wymagania dotycz¹ce przechowywania i dystrybucji produktów leczniczych w tych
placówkach. Ustawa Prawo farmaceutyczne dostosowa³a obowi¹zuj¹ce w tym zakresie
przepisy do przepisów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.

Ww. rozporz¹dzenie o kryteriach uwzglêdnia³o postulaty instytucji odpowiedzial-
nych za bezpieczeñstwo i nadzór nad obrotem produktami leczniczymi (Urz¹d Reje-
stracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz
G³ówny Inspektor Farmaceutyczny). Kryteria w nim zawarte zosta³y okreœlone
z uwzglêdnieniem postêpu naukowego oraz wniosków ekspertów reprezentuj¹cych
ró¿ne specjalnoœci medyczne. Przedmiotowe rozporz¹dzenie wyznacza ramy okreœla-
j¹ce kryteria klasyfikacji produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placów-
kach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych.

Przy ustalaniu kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, kierowano siê przede
wszystkim bezpieczeñstwem stosowania produktów leczniczych, wymaganiami doty-
cz¹cymi przechowywania i dystrybucji oraz zakresem dostêpnoœci produktów leczni-
czych (szczególnie pod wzglêdem wielkoœci opakowania oraz dawki).

Asortyment produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w poszczególnych
placówkach, zosta³ dostosowany do zakresu zadañ tych placówek oraz wymogów kad-
rowych.

Na podstawie rozporz¹dzenia 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.), zosta³o wydane rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸ-
dziernika 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopusz-
czone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
(Dz. U. Nr 171, poz. 1335).

W wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w sklepach
zielarsko-medycznych, umieszczonych jest oko³o 3 tysi¹ce pozycji leków, m.in. produk-
ty lecznicze roœlinne.

Nale¿y dodaæ, ¿e czêœæ produktów leczniczych nie znalaz³a siê na wykazach produk-
tów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego, ze
wzglêdu na zakoñczony w grudniu 2008 roku proces harmonizacji, czyli dostosowania
dokumentacji rejestracyjnej do wymogów Unii Europejskiej. Niektóre z podmiotów od-
powiedzialnych nie wykaza³y chêci poddania swoich produktów leczniczych procesowi
harmonizacji, poza tym, niektóre produkty lecznicze nie spe³nia³y wymagañ okreœlo-
nych prawem.

Wykazy produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopuszczone do obrotu w placów-
kach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych bêd¹ aktualizowane co
12 miesiêcy.

Z uwagi na koniecznoœæ, przede wszystkim, uwzglêdnienia dopuszczenia do obrotu
nowych produktów leczniczych, uprzejmie informujê, i¿ obecnie prowadzone s¹ prace
legislacyjne maj¹ce na celu aktualizacjê rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paŸ-
dziernika 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mog¹ byæ dopusz-
czone 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.

Propozycje zmian przedmiotowego wykazu zostan¹ przekazane do uzgodnieñ ze-
wnêtrznych, w trakcie których ka¿dy zainteresowany, w przewidywanym terminie, mo-
¿e zg³osiæ uwagi.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnie doniesienia medialne spowodowa³y, ¿e zrobi³o siê g³oœno o spra-

wie, która doœæ intensywnie nurtuje opiniê publiczn¹. Mianowicie chodzi
o kwestiê opodatkowania znaleŸnego.

Przypadki przytaczane z ca³ej Polski powoduj¹, szczególnie w ostatnim
czasie, wzrost znaczenia tego zjawiska.

Ka¿dy z nas mo¿e znaleŸæ siê w sytuacji, w której zgubi lub znajdzie
rzecz znacznej wartoœci albo œrodki finansowe. Kiedy zgubimy wartoœciowy
przedmiot b¹dŸ pieni¹dze, jedynym wyjœciem jest zg³oszenie tego organom
œcigania. W znacznej liczbie przypadków zguba nie wraca do w³aœciciela. Po-
zostaje jednak nadzieja, ¿e osoba, która znajdzie utracone mienie, zwróci je
organom w³adzy pañstwowej lub w³aœcicielowi. W tej sytuacji wed³ug przepi-
sów kodeksu cywilnego art. 186 znalazcy przys³uguje 10% wartoœci znaleŸ-
nego. Znalazca jednak nie mo¿e pozostawiæ ca³ej sumy w swoim prywatnym
bud¿ecie, gdy¿ kwota ta jest opodatkowana. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1
pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ÿród³em uzyskania
przychodu mog¹ byæ w zasadzie wszystkie Ÿród³a. Zatem ka¿dy dochód po-
winien byæ opodatkowany i ka¿dy podatnik, który uzyskuje dochody, powi-
nien rozliczyæ siê z fiskusem i zap³aciæ odpowiedni podatek.

Postawa znalazcy, który wykazuje siê dobr¹ wol¹, zwracaj¹c w³aœcicie-
lowi zgubê w postaci œrodków finansowych lub wartoœciowej rzeczy, zas³u-
guje na uznanie. Jednak stawka podatku (w zale¿noœci na jakim pu³apie
podatkowym rozliczy siê podatnik – 18% lub 32%) w wiêkszoœci przypadków
powoduje, ¿e znalazcy nie „kalkuluje siê” oddanie zguby, bo zniechêca go
mocno uszczuplona kwota. Wiem, ¿e oddanie znalezionej rzeczy lub œrodków
pieniê¿nych nie powinno zale¿eæ od nagrody tylko od wartoœci moralnych,
jednak¿e uwa¿am, i¿ powinno siê wspieraæ takie pozytywne postawy
poprzez ich korzystn¹ gratyfikacjê.

Zwracam siê wiêc do Pana Ministra z pytaniem: czy w przypadku znaleŸ-
nego nie by³oby zasadne ujednolicenie stawki podatku, obni¿enie jej lub
ca³kowite zniesienie podatku?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Wicemarsza³ka Senatu RP Pani Krystyny Bochenek

z dnia 20 stycznia 2010 r. Nr BPS/DSK-043-2338/10, przy którym za³¹czono oœ-
wiadczenie z³o¿one przez Senatora Pana Romana Ludwiczuka na 47. posiedzeniu Se-
natu w dniu 13 stycznia 2010 r. w sprawie „opodatkowania znaleŸnego”, uprzejmie
wyjaœniam.
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Obowi¹zki znalazcy rzeczy oraz zasady nabywania rzeczy znalezionych reguluj¹
przepisy art. 183–189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 z póŸn. zm.).

Zgodnie z tymi przepisami osoba, która znalaz³a rzecz zgubion¹ powinna niezw³ocz-
nie zawiadomiæ o tym osobê uprawnion¹ do odbioru rzeczy lub w³aœciwy organ pañ-
stwowy, je¿eli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy lub nie zna miej-
sca zamieszkania osoby uprawnionej. Je¿eli rzeczy znalezione s¹ pieniêdzmi,
papierami wartoœciowymi, kosztownoœciami oraz rzeczami maj¹cymi wartoœæ nauko-
w¹ lub artystyczn¹ znalazca powinien oddaæ je niezw³ocznie na przechowanie w³aœci-
wemu organowi pañstwowemu, natomiast inne rzeczy – tylko na ¿¹danie tego organu.

Organy w³aœciwe do przechowywania rzeczy znalezionych i do poszukiwania osób
uprawnionych do ich odbioru, zasady przechowywania tych rzeczy oraz sposób poszu-
kiwania osób uprawnionych do odbioru reguluje rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z póŸn. zm.).

Po uczynieniu przez znalazcê zadoœæ swoim obowi¹zkom, mo¿e on ¿¹daæ znaleŸne-
go w wysokoœci jednej dziesi¹tej wartoœci rzeczy, je¿eli zg³osi swe roszczenie najpóŸniej
w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru.

Tylko w œciœle okreœlonych sytuacjach znalazca rzeczy mo¿e nabyæ w³asnoœæ rzeczy
znalezionej. Nabycie w³asnoœci rzeczy znalezionej nastêpuje po up³ywie roku od dnia
wezwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub po up³ywie dwóch lat od znalezie-
nia rzeczy, w razie niemo¿noœci wezwania osoby uprawnionej do jej odbioru. W obydwu
sytuacjach, nabycie nastêpuje pod warunkiem, ¿e znalazca uczyni³ zadoœæ swoim obo-
wi¹zkom. Je¿eli rzeczy s¹ przechowywane przez organ pañstwowy, znalazca mo¿e je
odebraæ za zwrotem kosztów.

Dodaæ nale¿y, ¿e znalazca nie nabywa w³asnoœci znalezionych pieniêdzy, papierów
wartoœciowych, kosztownoœci oraz rzeczy maj¹cych wartoœæ naukow¹ lub artystyczn¹.
Rzeczy te po up³ywie przewidzianych przepisami okresów staj¹ siê w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa.

W³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa staj¹ siê równie¿ rzeczy maj¹ce znaczniejsz¹ wartoœæ
materialn¹ albo wartoœæ naukow¹ lub artystyczn¹, które zosta³y znalezione w takich
okolicznoœciach, ¿e poszukiwanie w³aœciciela by³oby oczywiœcie bezcelowe (tzw.
„skarb”). W takim przypadku znalazcy nale¿y siê odpowiednie wynagrodzenie.

Z powo³anych wy¿ej przepisów Kodeksu cywilnego wynikaj¹ wprost obowi¹zki zna-
lazcy rzeczy, w tym przede wszystkim obowi¹zek niezw³ocznego zawiadomienia osoby
uprawnionej do odbioru rzeczy lub w³aœciwego organu pañstwowego. Ewentualne na-
bycie rzeczy znalezionej przez znalazcê mo¿e nast¹piæ dopiero po spe³nieniu tych obo-
wi¹zków oraz po up³ywie ustawowo okreœlonych terminów. W zwi¹zku z tym, nie mogê
zgodziæ siê z Panem Senatorem, i¿ znalazca rzeczy „wykazuje siê dobr¹ wol¹, zwraca-
j¹c w³aœcicielowi zgubê w postaci œrodków finansowych lub wartoœciowej rzeczy (...)”,
bowiem takie zachowanie jest jego obowi¹zkiem wynikaj¹cym z przepisów prawa.

Analizuj¹c zagadnienie dotycz¹ce znaleŸnego i wynagrodzenia za znalezienie „skar-
bu” na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z póŸn. zm.), uprzejmie wyjaœniam,
¿e podstawow¹ zasad¹ podatku dochodowego jest powszechnoœæ opodatkowania, któ-
ra zosta³a wyra¿ona w art. 9 ust. 1 ustawy. Przepis ten stanowi, i¿ opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym podlegaj¹ wszelkiego rodzaju dochody, z wyj¹tkiem dochodów
wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepi-
sów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W konsekwencji, je¿eli dany
dochód nie mieœci siê w zakresie ¿adnego ze zwolnieñ przedmiotowych wymienionych
w powo³anej ustawie, to na osobie, która go uzyska³a ci¹¿y powinnoœæ zap³acenia po-
datku na zasadach i w terminie okreœlonych przez ustawodawcê.

Formu³uj¹c zasadê powszechnoœci opodatkowania, ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych rozró¿nia jednoczeœnie w art. 10 ust. 1 Ÿród³a przychodów oraz
okreœla zasady opodatkowania dochodów z poszczególnych Ÿróde³ przychodów.

Zarówno kwota znaleŸnego, jak i kwota wynagrodzenia za znalezienie „skarbu”,
stanowi¹ dla znalazcy przychód z innych Ÿróde³, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody z tego tytu³u podatnik
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wykazuje w zeznaniu podatkowym sk³adanym za rok, w którym otrzyma³ znaleŸne,
b¹dŸ wynagrodzenie i od ³¹cznej sumy dochodów uzyskanych w danym roku podatko-
wym, oblicza podatek stosownie do obowi¹zuj¹cej skali podatkowej.

Przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie
bêdzie natomiast wartoœæ rzeczy znalezionej, która po up³ywie okreœlonych przepisami
prawa okresów staje siê w³asnoœci¹ znalazcy. Stosownie bowiem do art. 11 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrze¿eniem art. 14–16,
art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, s¹ otrzymane lub postawione do dyspozy-
cji podatnika w roku kalendarzowym pieni¹dze i wartoœci pieniê¿ne oraz wartoœæ otrzy-
manych œwiadczeñ w naturze i innych nieodp³atnych œwiadczeñ.

Odnosz¹c siê do sugestii Pana Senatora „czy w przypadku znaleŸnego nie by³oby
zasadne ujednolicenie stawki podatku, obni¿enie jej lub ca³kowite zniesienie podat-
ku?”, uprzejmie zauwa¿am, i¿ zmiana przepisów podatkowych w proponowanym za-
kresie stanowi³aby odstêpstwo od konstytucyjnej zasady równoœci i powszechnoœci
opodatkowania, bowiem wi¹za³aby siê z wprowadzeniem odmiennych regulacji praw-
nych dla tej grupy osób. Wprowadzenie takiego uprzywilejowania dla znalazcy na
gruncie prawa podatkowego nie znajduje uzasadnienia, gdy¿ zwrot rzeczy nienale¿¹cej
do znalazcy osobie uprawnionej, ewentualnie przekazanie tej rzeczy w³aœciwym orga-
nom pañstwowym celem poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, nie jest ak-
tem dobrej woli znalazcy, ale – obowi¹zkiem prawnym. Znalazca nie mo¿e zatrzymaæ
znalezionej rzeczy dla siebie, bowiem nie przys³uguje mu prawo do tej rzeczy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W grudniu 2009 r. pielêgniarki œrodowiskowe zwróci³y siê do mnie z proœ-

b¹ o interwencjê. S¹ one zaniepokojone swoj¹ sytuacj¹ zawodow¹, a wi¹¿e
siê to ze zmian¹ przepisów.

Zmiany wprowadzone zarz¹dzeniem nr 105 oraz innymi zarz¹dzeniami
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia spowoduj¹, ¿e w roku 2010 wygas-
n¹ kontrakty zawierane przez NFZ z tak zwanymi pielêgniarkami œrodowis-
kowymi i nie zostan¹ odnowione. Zadania pielêgniarek œrodowiskowych
maj¹ przej¹æ pielêgniarki opieki d³ugoterminowej; pacjenci, którzy uzyskaj¹
powy¿ej 40 punktów w skali Barthel, zostan¹ objêci opiek¹ pielêgniarek pod-
stawowej opieki zdrowotnej. W przeciwieñstwie do pielêgniarek opieki d³ugo-
terminowej pielêgniarki œrodowiskowe maj¹ szeroki wachlarz us³ug. W ich
zakres wchodz¹ œwiadczenia dotycz¹ce promocji zdrowia i profilaktyki,
œwiadczenia diagnostyczne, pielêgnacyjne, lecznicze oraz usprawniaj¹ce.
Zachodzi wiêc obawa, ¿e konsekwencj¹ tych zmian mo¿e byæ znaczne ograni-
czenie dostêpu do czêœci us³ug pacjentów pozostaj¹cych w domu. Wed³ug
wielu pacjentów i ich rodzin, jak te¿ i pracowników domów pomocy spo³ecz-
nej, system opieki prowadzony przez tak zwane pielêgniarki œrodowiskowe
sprawdzi³ siê doskonale.

Istotn¹ kwesti¹ jest tutaj równie¿ pozostawienie ogromnej liczby pielêg-
niarek bez pracy. Nie znam tej liczby w skali kraju, ale z informacji pozyska-
nych od pielêgniarek wynika, ¿e jest to oko³o szeœciuset osób w jednym tylko
regionie.

Na proœbê zainteresowanych pielêgniarek zwracam siê do Pani Minister
z nastêpuj¹cymi zapytaniami. Czym by³o podyktowane wprowadzenie ta-
kich zmian ustawowych? Czy przekazuj¹c zadania, wziêto pod uwagê ró¿ni-
ce kwalifikacyjne i zadaniowe pomiêdzy pielêgniarkami œrodowiskowymi
i pielêgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej? To mo¿e mieæ istotny
wp³yw na jakoœæ œwiadczonych us³ug. Czy wprowadzone rozwi¹zania nie
doprowadz¹ do wzrostu bezrobocia wœród pielêgniarek? A je¿eli tak, to jak
ministerstwo zamierza przeciwdzia³aæ takiemu zjawisku?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.16

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Romana Ludwiczuka, przekazane

przy piœmie z dnia 20 stycznia 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2339/10), w sprawie
œwiadczeñ pielêgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej finansowanych metod¹ za-
daniow¹, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Uprzejmie informujê, ¿e w 2009 roku finansowanie œwiadczeñ pielêgniarki POZ re-
alizowane by³o wed³ug wskazanej przez œwiadczeniodawcê we wniosku o zawarcie
umowy metody finansowania œwiadczeñ, to jest metody zadaniowej lub kapitacyjnej.
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W nastêpstwie wydania przez Prezesa NFZ zarz¹dzenia Nr 36/2009/DSOZ z dnia
30 lipca 2009 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków zawierania
i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa
opieka zdrowotna, metoda zadaniowa finansowania œwiadczeñ zosta³a zlikwidowana.
Decyzja dotycz¹ca likwidacji zadaniowej metody finansowania œwiadczeñ pielêgniar-
skich w POZ wynika³a z przyczyn ekonomicznych le¿¹cych po stronie Funduszu, spo-
wodowanych ni¿szymi od planowanych na 2009 r. oraz prognozowanymi na 2010 r.
przychodami NFZ z tytu³u sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, co uniemo¿liwi³o
w 2009 r. dyrektorom oddzia³ów Funduszu podejmowanie nowych zobowi¹zañ finan-
sowych wobec œwiadczeniodawców.

W zwi¹zku ze zmian¹ zabezpieczenia œwiadczeñ dla pacjentów korzystaj¹cych ze
œwiadczeñ pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – finansowanych metod¹ za-
daniow¹ i koniecznoœci¹ przeprowadzenia postêpowañ konkursowych w celu zape-
wnienia ci¹g³oœci opieki od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego 2010 roku œwiadczenia
bêd¹ realizowane przez pielêgniarsk¹ opiekê domow¹ w POZ finansowan¹ metod¹
zadaniow¹ – na zasadach obowi¹zuj¹cych w 2009 roku. Zabezpieczenie tych œwiad-
czeñ nast¹pi³o poprzez przed³u¿enie umów w zakresie pielêgniarki POZ – zadaniowa
metoda finansowania oraz umów o udzielanie œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opie-
kuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej – pielêgniarska opieka d³ugotermino-
wa domowa.

Natomiast od dnia 1 marca 2010 r. zgodnie z rozporz¹dzeniem zmieniaj¹cym rozpo-
rz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych
i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 217, poz. 1688), œwiadcze-
niobiorcom udzielane bêd¹ œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki
d³ugoterminowej, na podstawie umów zawartych ze œwiadczeniodawcami po wczeœ-
niejszym przeprowadzeniu postêpowañ konkursowych. Przepisy rozporz¹dzenia
wskazuj¹, ¿e pielêgniarka bêdzie mog³a opiekowaæ siê nie wiêcej ni¿ 6 œwiadczeniobior-
cami przebywaj¹cymi pod ró¿nymi adresami i nie wiêcej ni¿ 12 œwiadczeniobiorcami
przebywaj¹cymi pod tym samym adresem zamieszkania np. w domu pomocy spo³ecznej.

Nie wszyscy œwiadczeniobiorcy, którzy dotychczas korzystali z pielêgniarskiej opie-
ki domowej w POZ, bêd¹ kwalifikowani do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugotermino-
w¹ domow¹, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce kryteria. Pielêgniarska opieka domowa
w POZ realizowana przez pielêgniarkê POZ w domu lub w miejscu pobytu œwiadczenio-
biorcy, dotyczy³a wy³¹cznie tych œwiadczeniobiorców, u których stwierdzono ograni-
czenie sprawnoœci psychofizycznej spowodowane procesem chorobowym i których
ocena stanu samoobs³ugi, wed³ug skali opartej na skali Barthel, wynosi³a nie wiêcej
ni¿ 60 punktów. Natomiast do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹
bêd¹ kwalifikowane osoby, u których ocena stanu samoobs³ugi, wynosi od 0 do 40
punktów wed³ug skali opartej na skali Barthel. Powy¿sze nie oznacza jednak, i¿ osoby,
które ze wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹ udzielania systematycz-
nych œwiadczeñ pielêgniarskich zostan¹ ich pozbawione. Pielêgniarka POZ realizowa³a
i w 2010 r. nadal bêdzie zobowi¹zana, na podstawie umowy zawartej z Funduszem, re-
alizowaæ kompleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiekê pielêgniarsk¹, zarówno
w warunkach ambulatoryjnych, jak i w warunkach domowych, na rzecz zadeklarowa-
nych do niej œwiadczeniobiorców. W œwietle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027), osoby przebywaj¹ce w domach pomocy spo³ecznej mog¹
korzystaæ z kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia œwiadczeñ opieki
zdrowotnej na zasadach ogólnych, dotycz¹cych wszystkich œwiadczeniobiorców. Nato-
miast obowi¹zek umo¿liwienia i zorganizowania mieszkañcom DPS pomocy w korzy-
staniu ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej przys³uguj¹cych im w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje w gestii kierowników i pracowników tych do-
mów, do czego zobowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecz-
nej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, ze zm.).

Od 1 marca 2010 roku œwiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej bêd¹ finansowa-
ne wy³¹cznie w oparciu o roczn¹ stawkê kapitacyjn¹ korygowan¹ wspó³czynnikiem od-
powiednim dla grupy wiekowej œwiadczeniobiorcy, tak jak mia³o to miejsce w 2009 roku.
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Wspó³czynnik dla pensjonariuszy DPS wynosi 3,5, co oznacza, ¿e stawka kapitacyjna
dla tych ubezpieczonych wynosi x 3,5.

Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
i pielêgniarki tzw. œrodowiskowej, uprzejmie wyjaœniam, ¿e ustawa z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
szczegó³owo definiuje pielêgniarkê podstawowej opieki zdrowotnej. Definicja ta precy-
zuje zakres kwalifikacji, który powoduje naturalny podzia³ zadañ i czynnoœci wœród
pielêgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, w tym równie¿ tzw. pielêgniarki œrodo-
wiskowej lub rodzinnej lub œrodowiskowo-rodzinnej. Zadania pielêgniarki POZ mo¿e
wykonywaæ pielêgniarka, która w ramach kszta³cenia podyplomowego uzyska³a wy-
magan¹ specjalizacjê lub kurs kwalifikacyjny, ewentualnie jest w trakcie kszta³cenia
podyplomowego. W systemie œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ
pielêgniarka œrodowiskowa jest œwiadczeniodawc¹ dzia³aj¹cym w ramach indywidual-
nej albo grupowej praktyki pielêgniarskiej lub NZOZ-u lub wykonuje zadania u œwiad-
czeniodawcy (SPZOZ, NZOZ) w rodzaju œwiadczenia pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej.

Zasady wykonywania zadañ pielêgniarki POZ okreœla NFZ jako p³atnik na podsta-
wie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139)
oraz na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie zakresu zadañ lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej podstawowej opieki zdrowot-
nej (Dz. U. Nr 214, poz. 1816).

Nale¿y te¿ wskazaæ, ¿e Fundusz nie zawiera odrêbnych umów z pielêgniarkami œro-
dowiskowymi na realizacjê œwiadczeñ w rodzaju pielêgniarska opieka œrodowiskowa.

Reasumuj¹c, pragnê zapewniæ Pana Senatora, i¿ w zwi¹zku z likwidacj¹ metody za-
daniowej finansowania œwiadczeñ pielêgniarki POZ, Narodowy Fundusz Zdrowia nie
zamierza zaprzestaæ finansowania œwiadczeñ udzielanych przez pielêgniarki dla
œwiadczeniobiorców zamieszka³ych w domu rodzinnym lub w DPS, lecz przesuniête zo-
sta³y te œwiadczenia jako odrêbny zakres œwiadczeñ do kontraktowania w ramach
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ra-
mach opieki d³ugoterminowej.

Ponadto nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, i¿ wszyscy œwiadczeniobiorcy, w tym równie¿
mieszkañcy domów pomocy spo³ecznej, którzy dokonali wyboru pielêgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji wyboru, niezale¿nie od przyjêtej
w umowie przez œwiadczeniodawcê metody finansowania œwiadczeñ, bêd¹ objêci kom-
pleksow¹ i odpowiedni¹ do stanu zdrowia opiek¹ pielêgniarsk¹, zgodnie z zakresem
kompetencji pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast wobec osób wy-
magaj¹cych wzmo¿onej opieki bêd¹ realizowane œwiadczenia pielêgniarskiej opieki
d³ugoterminowej realizowanej w domu œwiadczeniobiorcy.

Równoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e kwalifikacje pielêgniarek, które realizowa³y
œwiadczenia pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach zadaniowej metody
finansowania s¹ w³aœciwe dla pielêgniarek, które wyra¿¹ chêæ przyst¹pienia do postê-
powania konkursowego na zawarcie umów dotycz¹cych realizacji œwiadczeñ gwaran-
towanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki
d³ugoterminowej. W zwi¹zku z powy¿szym ta grupa pielêgniarek ma mo¿liwoœæ realiza-
cji œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych
w ramach opieki d³ugoterminowej lub mo¿e udzielaæ œwiadczeñ pielêgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej finansowanych metod¹ kapitacyjn¹ wobec zadeklarowanych
œwiadczeniobiorców.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Adama Masalskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego
oraz do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 15 oraz 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja
1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (ujednolicony tekst na pod-
stawie DzU: z 2003 r. nr 221 poz. 2199; z 2004 r. nr 116 poz. 1202 i nr 210
poz. 2135; z 2005 r. nr 48 poz. 446 i nr 169 poz. 1414; z 2006 r. nr 104
poz. 708; z 2009 r. nr 144 poz. 1177), zwracam siê o szczegó³owe wyjaœnie-
nie w¹tpliwoœci zwi¹zanych ze zmianami dokonanymi przez ustawê z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicz-
nych (DzU z 2009 r. nr 157 poz. 1241).

Oœwiadczenie niniejsze jest podyktowane niejasn¹ sytuacj¹ pracowni-
ków pañstwowych szkó³ wy¿szych w kontekœcie dodatkowego wynagrodze-
nia rocznego dla pracowników sfery bud¿etowej.

W dniu 27 sierpnia 2009 r. zosta³a uchwalona nowa ustawa o finansach
publicznych (DzU nr 157 poz. 1241). Na mocy art. 38 ustawy wprowadza siê
miêdzy innymi zmianê w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery bud¿etowej (DzU nr 160
poz. 1080 z póŸn. zm.), a na mocy art. 45 zmianê w ustawie z dnia 23 grudnia
1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 110 poz. 1255 z póŸn. zm.).

Ustawa – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych do-
kona³a zmiany ustawowej definicji pañstwowej sfery bud¿etowej, przez któ-
r¹, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o kszta³towaniu wynagrodzeñ
w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw w nowym
brzmieniu, rozumie siê: pañstwowe jednostki bud¿etowe, które prowadz¹ go-
spodarkê finansow¹ na zasadach okreœlonych w art. 11 i art. 12 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zapis ten doprowadzi³ do
wyeliminowania z pojêcia pañstwowej sfery bud¿etowej pañstwowych szkó³
wy¿szych (uczelni publicznych). W pkcie 2 art. 2 cytowanej ustawy zdefinio-
wano pojêcie pracownika jako osoby zatrudnionej w jednostkach okreœlo-
nych w pkcie 1.

Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym, art. 1 ust. 2 pkt 1, przez pracowników jednostek sfery bud¿etowej
rozumie siê pracowników pañstwowych jednostek sfery bud¿etowej, dla
których œrodki na wynagrodzenia kszta³towane s¹ na podstawie odrêbnej
ustawy.

Porównanie obu definicji, to jest pañstwowej sfery bud¿etowej i pracowni-
ków pañstwowej sfery bud¿etowej, prowadzi do wniosku, ¿e pracownicy pañ-
stwowych szkó³ wy¿szych (uczelni publicznych) nie s¹ zaliczani do podmiotów
uprawnionych do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej. Chocia¿ w art. 2 ust. 1 z dnia
12 grudnia 1997 r. ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowni-
ków jednostek sfery bud¿etowej stwierdza siê, ¿e pracownik nabywa pra-
wo do wynagrodzenia rocznego w pe³nej wysokoœci po przepracowaniu
u danego pracodawcy ca³ego roku kalendarzowego. A ust. 2 tego artyku³u sta-
nowi, ¿e pracownik, który nie przepracowa³ u danego pracodawcy ca³ego roku
kalendarzowego nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokoœci
proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem ¿e okres ten wy-
nosi co najmniej 6 miesiêcy. Ust. 3 tego artyku³u okreœla, ¿e przepracowanie co
najmniej 6 miesiêcy, warunkuj¹cych nabycie prawa do wynagrodzenia rocz-
nego, nie jest wymagane w wypadkach: „1) nawi¹zania stosunku pracy
w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim
zgodnie z organizacj¹ pracy szko³y (szko³y wy¿szej)”.

W zwi¹zku z tym nasuwa siê w¹tpliwoœæ: czy w œwietle zmian dokona-
nych ustaw¹ – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (DzU z 2009 r. nr 157 poz. 1241), z uwzglêdnieniem
przepisu art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej (DzU z 1997 r. nr 160
poz. 1080), pracownicy uczelni publicznych s¹ w dalszym ci¹gu uprawnieni,
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tak jak to mia³o miejsce przed dokonaniem zmiany przepisów, do dodatkowe-
go wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.
o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
bud¿etowej (DzU z 1997 r. nr 160 poz. 1080 z póŸn. zm.), zmienionej ustaw¹
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach
publicznych (DzU z 2009 r. nr 157 poz. 1241).

Proszê tak¿e o okreœlenie terminu, w którym Szanowni Pañstwo podej-
miecie decyzjê w tej sprawie.

Adam Massalski

OdpowiedŸ
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 1 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przes³anym przy piœmie z dnia 20 stycznia 2010 r. Nr BPS/DSK-043-

-2340/10 oœwiadczeniem Pana Senatora Adama Massalskiego dotycz¹cym wyjaœnie-
nia w¹tpliwoœci zwi¹zanych ze zmianami dokonanymi ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 2009 r.
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych, w zakresie uprawnienia
pracowników uczelni publicznych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – uprzej-
mie informujê, co nastêpuje.

Pragnê poinformowaæ, ¿e przepisy ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. poprzez
nowelizacjê ustaw:

– z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery bud¿etowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póŸn. zm.) – zm. w art. 38,

– z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud-
¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z póŸn. zm.) –
zm. w art. 45

nie pozbawi³y pracowników uczelni prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zmiany te mia³y przede wszystkim charakter dostosowuj¹cy do przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), która
zmieni³a zakres funkcjonowania oraz organizacji sektora finansów publicznych i m.in.
zrezygnowa³a z funkcjonowania czêœci dotychczasowych form organizacyjno-praw-
nych, np. zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych.

Dodatkowo w przepisach ww. ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. uporz¹dkowano
okreœlenie „pañstwowej sfery bud¿etowej”, poprzez wykreœlenie z definicji wyrazów:
„pañstwowych szkó³ wy¿szych i innych jednostek prowadz¹ce gospodarkê finansow¹
na zasadach okreœlonych w art. 30 ustawy z dnia 12 wrzeœnia 1990 r. o szkolnictwie
wy¿szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustaw¹ o szkolnictwie wy¿-
szym”, bowiem de facto szko³y wy¿sze (uczelnie publiczne) od dnia 1 wrzeœnia 2005 r.
na mocy art. 245 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.), zosta³y wy³¹czone spod dzia³ania przepisów ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta³towaniu (...) i nie s¹ w pañstwowej sferze bud¿etowej.
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Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym, pracownikowi uczelni publicznej przys³uguje dodat-
kowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreœlonych w przepisach o dodatkowym wy-
nagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery bud¿etowej.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska

OdpowiedŸ
MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Warszawa, 11 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Adama Massalskiego, z³o¿onym pod-

czas 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 stycznia 2010 r.
(BPS/DSK-043-2341/10), a dotycz¹cym uprawnieñ pracowników pañstwowych szkó³
wy¿szych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uprzejmie informujê, i¿ zgodnie
z art. 156 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym pracownikowi uczelni publicz-
nej przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreœlonych w przepi-
sach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery
bud¿etowej.

W tej sytuacji zmiana przepisów dotycz¹cych definicji pañstwowej sfery bud¿etowej
dokonana ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finan-
sach publicznych nie ma wp³ywu na uprawnienia pracowników uczelni publicznych do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

£¹czê wyrazy szacunku

prof. Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Misio³ka

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra o wyjaœnienie, jakie motywy leg³y u pod-

staw decyzji o likwidacji Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu.
Czy zosta³y uwzglêdnione skutki spo³eczne w postaci rozwi¹zania umów

o pracê z oko³o dwustu pracownikami cywilnymi tego¿ oddzia³u, a tak¿e ko-
niecznoœæ przeniesienia lub te¿ rozwi¹zania stosunku s³u¿bowego z nastêp-
nymi dwustu funkcjonariuszami oddzia³u? Mam tu na myœli w szczególnoœci
œwiadczenia w postaci odpraw, koszty przekwalifikowania zawodowego,
a tak¿e koszty zwi¹zane z przejœciem na emeryturê niektórych z tych osób.

Czy wobec koniecznoœci przejêcia niektórych pracowników i funkcjonariu-
szy przez nowo utworzony oddzia³ w K³odzku zosta³y uwzglêdnione koszty ich
przeniesienia w postaci, np. koniecznoœci zapewnienia tym osobom nowych lo-
kali mieszkaniowych? Czy wreszcie rozwa¿ono mo¿liwoœæ „wch³oniêcia” przez
gminê K³odzko kolejnych osób od strony infrastruktury? Przypomnê, i¿ chodzi
nie tylko o funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ale te¿ o ich rodziny.
Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ zapewnienia tym osobom miejsc pracy i miejsc
w placówkach edukacyjnych, zapewnienia odpowiedniej bazy kulturalno-
-oœwiatowej.

Nadto nale¿y zadaæ jeszcze jedno pytanie. Czy zosta³y wziête pod uwagê
skutki wynikaj¹ce z realizacji obowi¹zków ustawowych przez Stra¿ Granicz-
n¹, a zwi¹zane z likwidacj¹ oddzia³u?

Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej wykonuje swoje zadania na terenie naj-
bardziej zurbanizowanym i uprzemys³owionym w skali ca³ego kraju. W regio-
nie tym krzy¿uj¹ siê ci¹gi komunikacyjne, drogowe, kolejowe i lotnicze
o zasiêgu miêdzynarodowym oraz kontynentalnym. Wi¹¿e siê to z jedn¹
z najwiêkszych w skali kraju migracji ludnoœci. Tym samym na omawianym
terenie kumuluj¹ siê negatywne zjawiska w postaci zarówno przemytu, jak
i nielegalnej imigracji.

Wobec planów pozostawienia w Raciborzu jedynie placówki Stra¿y Gra-
nicznej, o bardzo okrojonym sk³adzie osobowym, nale¿y stwierdziæ, i¿ reali-
zowanie ustawowych zadañ tej formacji, ze wzglêdu na skalê wykonywa-
nych zadañ, bêdzie zgo³a niemo¿liwe.

W tym miejscu nasuwa siê pytanie, jakie przes³anki merytoryczne leg³y
u podstaw decyzji o przeniesieniu oddzia³u do K³odzka.

To pytanie nasuwa siê dlatego, i¿ w rejonie K³odzka, ze wzglêdu na
o wiele mniejszy stopieñ urbanizacji, mniejsz¹ liczbê ludnoœci, a tym samym
mniejsz¹ infrastrukturê komunikacyjn¹, wystêpuje o wiele mniejsza liczba
zjawisk negatywnych zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ graniczn¹ ni¿ na terenie
Górnego Œl¹ska. Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o wyjaœnienie, jakie s¹
przyczyny likwidacji oddzia³u.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
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OdpowiedŸ

Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2342/10), przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Andrzeja Mi-
sio³ka podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 roku w sprawie lik-
widacji Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu, uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ wynikiem trwaj¹cych od wielu miesiêcy w resorcie
spraw wewnêtrznych i administracji prac i konsultacji – z kierownikami jednostek or-
ganizacyjnych Stra¿y Granicznej i komórek organizacyjnych Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej, a tak¿e przewodnicz¹cymi zwi¹zków zawodowych funkcjonariuszy i pracowni-
ków cywilnych Stra¿y Granicznej – nad zmian¹ koncepcji funkcjonowania struktur
Stra¿y Granicznej wewn¹trz kraju, jest dokument zatwierdzony przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w lutym 2009 roku pn. „Za³o¿enia wieloletniej koncepcji
funkcjonowania Stra¿y Granicznej (2009–2015)”.

Dokument ten zak³ada, ¿e:
– na ka¿dej wewnêtrznej granicy UE/Schengen pozostanie tylko jeden oddzia³ Stra-

¿y Granicznej (odstêpstwem od tego bêdzie granica polsko-litewska, któr¹ pozo-
stawiono we w³aœciwoœci s³u¿bowej Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej, który
zabezpiecza czêœæ granicy polsko-bia³oruskiej);

– liczba placówek Stra¿y Granicznej bêdzie odpowiednia do aktualnych i przewidy-
wanych zagro¿eñ, a tym samym zadañ formacji;

– jednostk¹ odpowiedzialn¹ za planowanie, organizowanie i realizacjê ustawowych
zadañ Stra¿y Granicznej bêdzie wy³¹cznie placówka Stra¿y Granicznej, wraz z jej
grup¹ zamiejscow¹;

– siedziby placówek Stra¿y Granicznej bêd¹ umiejscowione w rejonie najwiêkszego
zagro¿enia przestêpczoœci¹, której rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
oraz œciganie ich sprawców jest w zakresie w³aœciwoœci Stra¿y Granicznej;

– siedziby komend Oddzia³ów Stra¿y Granicznej powinny pozwalaæ na sprawne za-
rz¹dzanie podleg³ymi Placówkami Stra¿y Granicznej oraz ich zabezpieczenie
techniczno-logistyczne;

– planowane zmiany powinny minimalizowaæ negatywne skutki spo³eczne.
Rozwiniêciem, a zarazem uszczegó³owieniem „Za³o¿eñ (...)”, by³o opracowanie „Kon-

cepcji funkcjonowania Stra¿y Granicznej w latach 2009–2015”, zaakceptowanej przez
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, a w dniu 24 wrzeœnia 2009 roku zatwier-
dzonej przez Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej. Wdro¿enie ww. „Koncepcji (...)”
ma na celu przeobra¿enie formacji w nowoczesn¹ s³u¿bê graniczno-imigra- cyjn¹ o cha-
rakterze policyjnym, odpowiadaj¹c¹ za prowadzenie odpraw granicznych i ochronê gra-
nicy zewnêtrznej UE/Schengen, przeciwdzia³aj¹c¹ i zwalczaj¹c¹ nielegaln¹ migracjê,
przestêpczoœæ transgraniczn¹, a tak¿e przestêpczoœæ uwzglêdniaj¹c¹ udzia³ cudzoziem-
ców (w zakresie w³aœciwoœci formacji). „Koncepcja (...)” przewiduje m.in.:

– przekszta³cenie Stra¿y Granicznej w wiod¹c¹ polsk¹ s³u¿bê imigracyjn¹, przez
zwiêkszenie intensywnoœci dzia³añ w zakresie przeciwdzia³ania nielegalnej migra-
cji na terytorium RP (rozpoznanie, kontrola legalnoœci pobytu, pracy i zatrudnie-
nia cudzoziemców, ukierunkowane dzia³ania w ochronie szlaków komunikacyj-
nych o szczególnym znaczeniu miêdzynarodowym);

– odsuniêcie formacji od linii granicy wewnêtrznej UE/Schengen w g³¹b terytorium
kraju, poprzez sukcesywne, planowe:
a) zmniejszanie liczby placówek SG po³o¿onych w bezpoœrednim s¹siedztwie odcin-

ków granicy pañstwowej RP, stanowi¹cych granicê wewnêtrzn¹ UE/Schengen,
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b) sukcesywne zwiêkszanie obecnoœci formacji na terytorium kraju;
– dostosowanie infrastruktury Stra¿y Granicznej na terytorium RP do zadañ for-
macji, wykonywanych po przyst¹pieniu Polski do strefy Schengen, uwzglêdnia-
j¹c mo¿liwoœci wspólnego wykorzystywania infrastruktury z innymi s³u¿bami
porz¹dku publicznego (Policja, S³u¿ba Celna).

Zgodnie z ww. „Koncepcj¹ (...)”, zniesienie Sudeckiego i Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej planowane jest z dniem 31 grudnia 2010 roku, a utworzenie w to miejsce
Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej z dniem 1 stycznia 2011 roku.

W odniesieniu do problematyki poruszonej w przedmiotowym oœwiadczeniu uprzej-
mie informujê, i¿ – w opinii MSWiA – przeprowadzenie planowanych zmian, zgodnie
z terminami okreœlonymi w „Koncepcji (...)” mimo, ¿e dla czêœci funkcjonariuszy i pra-
cowników Stra¿y Granicznej dotkliwych – jest konieczne. Zarówno obecne zadania, jak
i sytuacja finansowa kraju (w tym resortu spraw wewnêtrznych i administracji), nie
pozwalaj¹ na utrzymywanie formacji w strukturach porównywalnych do tych przed
wejœciem Polski do strefy Schengen.

Podkreœliæ nale¿y, i¿ w pracach nad „Za³o¿eniami (...)” rozwa¿ano ró¿ne aspekty re-
organizacji, w tym m.in.: propozycje utworzenia, zniesienia, przekszta³cenia, czy prze-
suniêcia oddzia³ów i placówek Stra¿y Granicznej. Odbywa³y siê konsultacje
i spotkania, powo³ano komisje i zespo³y, wszystko w celu znalezienia jak najbardziej
optymalnych, wspólnie akceptowanych rozwi¹zañ (przez Komendê G³ówn¹ Stra¿y Gra-
nicznej, Oddzia³y Stra¿y Granicznej, zwi¹zki zawodowe funkcjonariuszy i pracowni-
ków Stra¿y Granicznej). Nie sposób jednak by³o znaleŸæ idealnego rozwi¹zania
satysfakcjonuj¹cego wszystkie strony – zak³adaj¹c, ¿e przeprowadzenie zmian reorga-
nizacyjnych jest konieczne.

Pomimo ¿e w „Za³o¿eniach (...)” na siedzibê Komendy przysz³ego Œl¹skiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej wskazano Opole lub Racibórz, nie oznacza³o to ostatecznego sta-
nowiska w tej sprawie. Brak œrodków finansowych na budowê nowego obiektu na po-
trzeby siedziby Komendy przysz³ego Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Opolu,
która to lokalizacja wydawa³a siê najkorzystniejsza (centralne po³o¿enie wzglêdem re-
jonu dzia³añ i miasto wojewódzkie), ale jednoczeœnie generuj¹ca najbardziej niekorzystne
skutki spo³eczne (utrata miejsc pracy dla porównywalnej grupy osób, zarówno w K³o-
dzku, jak i w Raciborzu lub znaczne oddalenie od miejsca zamieszkania do nowego
miejsca pracy/s³u¿by), wymusi³o ponowne rozwa¿enie umiejscowienia siedziby ww.
Komendy. W zwi¹zku z powy¿szym, Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej Decyzj¹
Nr 13 z dnia 19 stycznia 2009 roku powo³a³ Komisjê do okreœlenia siedziby oddzia³u
Stra¿y Granicznej na granicy z Republik¹ Czesk¹. Cz³onkowie komisji uczestniczyli
w posiedzeniach wyjazdowych w K³odzku i Raciborzu, gdzie spotkali siê z kadr¹ kierowni-
cz¹ obydwu komend i przedstawicielami zwi¹zków zawodowych, a tak¿e dokonali
szczegó³owego przegl¹du stanu iloœciowego oraz technicznego infrastruktury.
W przedstawionym sprawozdaniu, Komisja jednog³oœnie zarekomendowa³a K³odzko,
jako siedzibê Komendy przysz³ego Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.

Przy rozpatrywaniu umiejscowienia siedziby Komendy oddzia³u pod uwagê brano
istniej¹c¹ infrastrukturê, tak by zapewnia³a pe³n¹ organizacjê zabezpieczenia logistycz-
nego oddzia³u i bêd¹cych w jego strukturze jednostek organizacyjnych (Placówek
Stra¿y Granicznej). Bez wzglêdu na rozpatrywan¹ lokalizacjê siedziby komendy przy-
sz³ego Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej przyjêto, i¿ zarówno w Raciborzu, jak
i w K³odzku zostanie umiejscowiona Placówka Stra¿y Granicznej.

Planuj¹c siedzibê Komendy oddzia³u w K³odzku, pod uwagê wziêto równie¿ mo¿li-
woœæ zwiêkszenia lub rozbudowy planowanych tam struktur organizacyjnych Stra¿y
Granicznej (np. zorganizowanie w przysz³oœci na bazie komendy Oddzia³u Stra¿y Gra-
nicznej strze¿onego oœrodka dla uchodŸców – o ile bêdzie taka potrzeba, co organiza-
cyjnie i ekonomicznie wydaje siê byæ uzasadnione). Na terenie kompleksu w K³odzku,
poza szeregiem obiektów administracyjno-biurowych i logistycznych, znajduje siê
m.in. areszt, przyzak³adowa przychodnia lekarska oraz internat, z którego bêd¹ mogli
korzystaæ funkcjonariusze przeniesieni z Raciborza. Wziêto tak¿e pod uwagê fakt, ¿e
przy umiejscowieniu w K³odzku wy³¹cznie Placówki Stra¿y Granicznej wyst¹pi¹ bardzo
du¿e nadwy¿ki niezagospodarowanych powierzchni infrastruktury, z której (ze wzglê-
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du na sposób rozmieszczenia obiektów) trudno bêdzie wydzieliæ czêœæ zbêdn¹ dla po-
trzeb s³u¿bowych Stra¿y Granicznej i przekazaæ w³aœciwej administracji terenowej.
W tej sytuacji bardzo dobrze utrzymane i przygotowane obiekty by³yby niezagospoda-
rowane, pomimo i tak ponoszonych kosztów ich utrzymania.

W opinii Komisji, stan techniczny obiektów w Raciborzu nie budzi³ zastrze¿eñ, ale
ich liczba i powierzchnia u¿ytkowa budzi³a w¹tpliwoœæ, co do zapewnienia w³aœciwych
warunków s³u¿by/pracy dla funkcjonariuszy/pracowników obydwu rozpatrywanych
struktur (Komenda Oddzia³u Stra¿y Granicznej i Placówka Stra¿y Granicznej). Obiekty
w Raciborzu mog¹ w ca³oœci zostaæ zagospodarowane na potrzeby Placówki Stra¿y
Granicznej. Przy planowaniu rozmieszczenia Placówki Stra¿y Granicznej mo¿liwe bê-
dzie tak¿e wydzielenie pojedynczych pomieszczeñ i odst¹pienie ich, zgodnie z „Za³o¿e-
niami (...)”, wspó³dzia³aj¹cym s³u¿bom (np. ABW, Policji).

Przedstawiaj¹c powy¿sze pragnê wyraŸnie podkreœliæ, i¿ zmiany przeprowadzane
w Stra¿y Granicznej oraz dzia³ania podejmowane przez Komendanta G³ównego Stra¿y
Granicznej rzeczywiœcie s¹ nadzorowane przez MSWiA, jednak¿e – to Stra¿ Graniczna,
jako formacja bezpoœrednio odpowiedzialna za realizacjê swych ustawowych zadañ,
wypracowa³a i dokona³a stosownych uzgodnieñ zwi¹zanych z jej reorganizacj¹. Przed-
stawienie do akceptacji Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji propozycji
zmian systemowych wraz z rekomendacj¹, nie budzi zastrze¿eñ co do zasadnoœci pod-
jêtych rozwi¹zañ.

Niemniej jednak, decyzja o umiejscowieniu siedziby przysz³ego Œl¹skiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej mo¿e – dla porównywalnej grupy pracowników i funkcjonariuszy
Stra¿y Granicznej z K³odzka lub Raciborza – skutkowaæ utrat¹ miejsca pracy/s³u¿by
lub te¿ znacznym oddaleniem miejsca pracy/s³u¿by od dotychczasowego. W wyniku
prowadzonych zmian funkcjonariusze bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ podjêcia dalszej s³u¿by
w nowo tworzonych Placówkach Stra¿y Granicznej lub przenieœæ siê do Oddzia³u Stra-
¿y Granicznej na zewnêtrznej granicy UE/Schengen. W odniesieniu natomiast do pra-
cowników cywilnych, Stra¿ Graniczna (minimalizuj¹c negatywne skutki spo³eczne,
wynikaj¹ce z nastêpstw reorganizacji), wykorzysta doœwiadczenia z reorganizacji na
granicy polsko-niemieckiej i podejmie starania do zawarcia porozumieñ m.in. z Policj¹
i Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, o przechodzeniu pracowników znoszonych Oddzia³ów
Stra¿y Granicznej do tych s³u¿b.

Na zakoñczenie pragnê dodaæ, i¿ obecnie podobne – do opisanych powy¿ej – zmiany
maj¹ miejsce na granicy polsko-niemieckiej, gdzie z dniem 31 grudnia 2009 roku zo-
sta³y zniesione dwa Oddzia³y Stra¿y Granicznej (Pomorski i £u¿ycki), a ca³y odcinek
granicy zachodniej i czêœæ po³udniowej (z Republik¹ Czesk¹) przej¹³ Nadodrzañski Od-
dzia³ Stra¿y Granicznej w Kroœnie Odrzañskim.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z dramatycznym apelem o pomoc, jaki dotar³ do mojego biura

senatorskiego z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzêbiu
Zdroju, uprzejmie proszê Pani¹ Minister o podjêcie dzia³añ wspomagaj¹cych
istnienie i dzia³anie placówki w Jastrzêbiu.

Z przekazanych mi informacji wynika, ¿e z³a sytuacja szpitala zwi¹zana
jest z niskimi kontraktami, jakie Œl¹ski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdro-
wia w Katowicach zawar³ z jastrzêbsk¹ jednostk¹. Doskonale zdajê sobie
sprawê z tego, i¿ Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszy³ kontrakty szpita-
lom w skali ogólnopolskiej, jednak placówka w Jastrzêbiu ju¿ w 2009 r. mu-
sia³a utrzymaæ siê z funduszy, które by³y o 20–40 mln z³ ni¿sze od tych, które
otrzymywa³y szpitale o podobnej wielkoœci. S¹ to znaczne kwoty, które rzutu-
j¹ na sytuacjê finansow¹ i dzia³alnoœæ ca³ego szpitala. Ze wzglêdu na to, i¿ te-
goroczne kontrakty s¹ o 7,7% ni¿sze w stosunku do roku ubieg³ego (co daje
81772 punktów mniej), istnieje powa¿na obawa o dalsze funkcjonowanie
szpitala. Zaczyna brakowaæ leków, materia³ów medycznych i œrodków opa-
trunkowych. Na dzieñ 30.09.2009 r. zad³u¿enie szpitala osi¹gnê³o poziom
44 407 233 z³! Jednostka nie jest ju¿ w stanie wyp³acaæ nale¿noœci, wobec
czego wierzyciele zaczynaj¹ windykacje.

Trzeba nadmieniæ, i¿ szpital posiada wysokospecjalistyczn¹ aparaturê,
zmodernizowany blok operacyjny oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowan¹
kadrê medyczn¹, z uwagi na niski kontrakt nie jest w stanie tego wykorzy-
staæ. Nie trzeba przypominaæ, ¿e najbardziej ucierpi¹ na tym pacjenci, którym
dostêp do œwiadczeñ zdrowotnych zostanie powa¿nie ograniczony.

W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o zajêcie siê spraw¹ i pomoc w ra-
towaniu sytuacji szpitala w Jastrzêbiu Zdroju.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka

Stanowisko

Warszawa, 2010.02.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Antoniego Motyczki, Senatora RP, z³o¿onego

na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r., w sprawie sytuacji szpitala
w Jastrzêbiu Zdroju, przekazanego przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 20 stycznia
2010 r., znak: BPS/DSK-043-2243/10, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu od-
powiedzi na ww. oœwiadczenie do dnia 5 marca 2010 roku.

Przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi podyktowane jest koniecznoœci¹ uzys-
kania z Narodowego Funduszu Zdrowia niezbêdnych informacji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Antoniego Motyczki, Senatora RP, z³o¿one na

47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r., w sprawie sytuacji szpitala w Ja-
strzêbiu Zdroju, przekazane przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 20 stycznia 2010 r.,
znak: BPS/DSK-043-2243/10, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Odnosz¹c siê do przedmiotowej sprawy uprzejmie informujê, i¿ zadania z zakresu
okreœlania jakoœci i dostêpnoœci oraz analizy kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzielanie œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowañ i zawieranie umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich realizacji i rozli-
czanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), nale¿¹ do kompetencji Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Ww. zadania w imieniu Funduszu realizuj¹ dyrektorzy oddzia³ów wojewódzkich
Funduszu (art. 107 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach), gdy¿ w³aœnie oni posiadaj¹ naj-
pe³niejsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ zapotrzebowania na liczbê i rodzaj œwiadczeñ zdrowotnych
w danym regionie, przy jednoczesnej odpowiedzialnoœci za efektywne i bezpieczne go-
spodarowanie œrodkami finansowymi kierowanych przez siebie oddzia³ów.

W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c na uwadze przekazane oœwiadczenie Pana Senato-
ra, Minister Zdrowia zwróci³ siê do Dyrektora Œl¹skiego OW NFZ o przedstawienie sta-
nowiska w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z informacj¹ przekazan¹ przez Dyrektora Œl¹skiego OW NFZ, wysokoœæ
kontraktu na leczenie szpitalne zawartego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
nr 2 w Jastrzêbiu Zdroju na rok 2010 kszta³tuje siê na poziomie zbli¿onym do pierwot-
nego kontraktu w tym zakresie zawartego na rok 2009.

Dyrektor Œl¹skiego OW NFZ poinformowa³ ponadto, ¿e stara siê na bie¿¹co monito-
rowaæ poziom dostêpnoœci do œwiadczeñ opieki zdrowotnej i reagowaæ na zwiêkszaj¹ce
siê zapotrzebowanie, jednak¿e nie jest mo¿liwe podejmowanie przez Oddzia³ nowych
zobowi¹zañ bez posiadania odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Wartoœæ za-
wartych umów, jak równie¿ mo¿liwoœæ ich renegocjacji zale¿na jest bowiem wy³¹cznie
od wielkoœci œrodków finansowych przewidzianych w planie finansowym Œl¹skiego
OW NFZ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o sys-

temie ubezpieczeñ spo³ecznych (DzU z 2009 r. nr 205 poz. 1585 z póŸn. zm.)
obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegaj¹ osoby fi-
zyczne prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ oraz osoby z nimi wspó³pracu-
j¹ce.

Przez osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ ustawa rozumie
wspólnika jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz
wspólników spó³ki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (art. 8 ust. 6 pkt 4
u.s.u.s.). Tym samym w katalogu podmiotów podlegaj¹cych obowi¹zkowemu
ubezpieczeniu nie uwzglêdniono wspólników – komplementariuszy w spó³ce
komandytowo-akcyjnej.

Spó³ka komandytowo-akcyjna jest obok spó³ki jawnej, komandytowej
i partnerskiej spó³k¹ osobow¹. Podobnie jak w spó³ce komandytowej wspól-
nikiem, który reprezentuje spó³kê wobec osób trzecich oraz posiada prawo
i obowi¹zek prowadzenia ich spraw, jest komplementariusz. Ró¿nica polega
na udziale drugiego wspólnika, którym w spó³ce komandytowej jest co naj-
mniej jeden komandytariusz, a w spó³ce komandytowo-akcyjnej co najmniej
jeden akcjonariusz. Rozumiej¹c ró¿nice w konstrukcji obu spó³ek, nale¿y zau-
wa¿yæ, i¿ w obu spó³kach pozycja komplementariuszy jest podobna – odpo-
wiadaj¹ za zobowi¹zania spó³ki bez ograniczenia solidarnie ze spó³k¹
i subsydiarnie.

Komplementariusze jako osoby uprawnione i zobowi¹zane do prowadze-
nia spraw spó³ki i wystêpuj¹ce jako jej reprezentanci w stosunku do podmio-
tów trzecich w praktyce s¹ pozbawieni mo¿liwoœci œwiadczenia w tym
zakresie swoich us³ug na rzecz spó³ki odp³atnie na podstawie umów o pracê
lub umów cywilnoprawnych mog¹cych stanowiæ podstawê do ustalenia obo-
wi¹zkowego ubezpieczenia. S³usznie kwestionowana jest bowiem sytuacja,
kiedy komplementariusz zobowi¹zany na mocy przepisów kodeksu i umowy
b¹dŸ statutu do prowadzenia spraw spó³ki, które to pojêcie obejmuje czynno-
œci zwi¹zane z szeroko pojêtym zarz¹dzaniem jej interesami, jest jednoczeœ-
nie zatrudniony na podstawie umowy o pracê w zakresie obejmuj¹cym takie
obowi¹zki.

Przepis art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
rozwi¹zuje zatem tak¹ kwestiê, przyznaj¹c expressis verbis wspólnikowi
jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz wspólnikom
spó³ki jawnej, komandytowej lub partnerskiej prawo podlegania ubezpiecze-
niu emerytalnemu i rentowemu.

Obowi¹zuj¹cy stan prawny prowadzi jednak do sytuacji nierównoœci pod-
miotów wobec prawa, polegaj¹cej na odmiennym traktowaniu osoby bêd¹cej
komplementariuszem w spó³ce komandytowo-akcyjnej, która nie zosta³a objê-
ta obowi¹zkiem ubezpieczeniowym i w zwi¹zku z tym pozbawiona jest wyni-
kaj¹cej z niego ochrony.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e komplementariusz spó³ki komandytowo-
-akcyjnej nie jest uprawniony do dobrowolnego ubezpieczenia, o którym mo-
wa w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Spó³ka komandytowo-akcyjna jest stosunkowo nowym typem spó³ki oso-
bowej wprowadzonym do polskiego systemu prawnego przez kodeks spó³ek
handlowych.

Maj¹c na uwadze wskazywane argumenty, proszê o rozwa¿enie zmiany
art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych w taki sposób,
by w jego dyspozycji uwzglêdniæ interes prawny komplementariusza spó³ki
komandytowo-akcyjnej. Proszê o rozwi¹zanie przedmiotowego zagadnienia
ewentualnie w inny sposób gwarantuj¹cy jego realizacjê.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 19 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 20 stycznia 2010 r., znak:

BPS/DSK-043-2344/10, dotycz¹ce oœwiadczenia Senatora Rafa³a Muchackiego z³o¿o-
nego podczas 47. posiedzenia Senatu w sprawie rozwa¿enia zmiany w ustawie z dnia
13 paŸdziernika 1998 r. art. 8 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, by
uwzglêdniæ interes prawny komplementariuszy spó³ki komadytowo-akcyjnej, uprzej-
mie wyjaœniam co nastêpuje.

Na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074,
z póŸn. zm.) obowi¹zkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi jako osoby
prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ zostali objêci wspólnicy spó³ek jawnych, partner-
skich oraz wspólnicy spó³ek komandytowych.

Koniecznoœæ wprowadzenia powy¿szej nowelizacji wynika³a ze zmian wprowadzo-
nych do przepisów o dzia³alnoœci gospodarczej. W konsekwencji tych zmian wspólnicy
spó³ek jawnych, komandytowych i partnerskich nie mogli byæ bowiem uznawani za
osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Proponowana regulacja nie wprowadzi³a
zmian, a jedynie utrzyma³a stan obowi¹zuj¹cy przed zmianami przepisów o dzia³alno-
œci gospodarczej, kiedy to wspólnicy spó³ek równie¿ podlegali ubezpieczeniom spo³ecz-
nym jako osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ.

Nowelizacja ta nie uwzglêdni³a wspólników spó³ek komandytowo-akcyjnych (kom-
plementariuszy), nale¿y bowiem zauwa¿yæ, i¿ spó³ki te zosta³y wprowadzone ustaw¹
z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. Kodeks spó³ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z póŸn.
zm.) nie wystêpowa³y natomiast w rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z póŸn. zm.).

Koniecznoœæ objêcia ww. osób ubezpieczeniami nie zosta³a podniesiona równie¿
w toku prac legislacyjnych nad ustaw¹ z dnia 18 grudnia 2002 r.

Ponadto zgodnie z informacj¹ otrzyman¹ od Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. tj. od wejœcia w ¿ycie przepisów art. 8 ust. 6 pkt 4
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, nie stwierdzono problemów zwi¹zanych
z brakiem obowi¹zku ubezpieczenia komplementariuszy spó³ek komandytowo-akcyjnych,
nie ujawniono przypadków zg³aszania takich osób do ubezpieczeñ spo³ecznych, jak
równie¿ nie wyst¹pi³y ¿adne sprawy sporne w tym przedmiocie.

W zwi¹zku z powy¿szym, uprzejmie informujê, ¿e objêcie ubezpieczeniami wspólni-
ków (komplementariuszy) spó³ek komandytowo-akcyjnych, bêdzie ewentualnie mo¿li-
we po wnikliwej analizie ich formalnego statusu w tego typu spó³kach.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami osoby,
które nie maj¹ innego tytu³u do ubezpieczeñ emerytalnego i rentowych, mog¹ przy-
st¹piæ do nich na zasadzie dobrowolnego kontynuowania w dowolnie wybranym przez
siebie terminie. W zwi¹zku z tym komplementariusze spó³ek komandytowo-akcyjnych,
mog¹ przyst¹piæ do dobrowolnych ubezpieczeñ pod warunkiem, ¿e kiedykolwiek wcze-
œniej podlegali ubezpieczeniom.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W Republice Czeskiej po podpisaniu w 1995 r. Konwencji Ramowej oraz

jej ratyfikacji w 1997 r. przez dwie izby parlamentu, w 2001 r. przyjêta zosta-
³a ustawa o mniejszoœciach narodowych. Zgodnie z jej treœci¹ w rejonach,
gdzie ludnoœæ polska stanowi ponad 10% w jêzyku polskim mog¹ byæ umiesz-
czane równie¿ tablice informacyjne, nazwy miejscowoœci i przystanków kole-
jowych. Rz¹d czeski dofinansowuje prasê mniejszoœci, dzia³aj¹ polskie
szko³y. Zauwa¿aj¹c ró¿ne opory lokalne przed respektowaniem zapisów
ustawy, nale¿y podkreœliæ, ¿e kierunek dzia³añ maj¹cych zapewniæ europej-
skie standardy zosta³ okreœlony przez Republikê Czesk¹ w sposób wydaj¹cy
siê nie budziæ w¹tpliwoœci.

Na tle takiego uregulowania spraw mniejszoœci z niepokojem przyjmujê
pojawiaj¹ce siê informacje o wprowadzanych lub planowanych dzia³aniach
w³adz Republiki Litewskiej wobec mniejszoœci polskiej.

Zdaj¹c sobie sprawê z delikatnej materii stosunków ³¹cz¹cych Polskê
i Litwê, nie sposób nie zauwa¿yæ, i¿ od lat prezentowane s¹ w stosunku do
Polaków mieszkaj¹cych na Litwie podobne schematy rzeczywistych dzia³añ,
mimo pozornie przyjaznych dla mniejszoœci uregulowañ prawnych. Prowa-
dzona przez pañstwo „polityka dobrych chêci” nie wydaje siê znajdowaæ do-
statecznego prze³o¿enia w realnym ¿yciu Polaków na Litwie. Dotyczy to
przede wszystkim u¿ywania jêzyka mniejszoœci, np. polskiego, jako pomocni-
czego w ¿yciu publicznym, pisowni nazwisk w wersji oryginalnej, u¿ywania
jêzyka niepañstwowego w napisach i nazwach ulic oraz miejscowoœci czy
nieuregulowanej kwestii zwrotu nieruchomoœci.

Pomimo liberalnej ustawy z 1989 r. reguluj¹cej kwestiê mniejszoœci naro-
dowych, wprowadzona w latach 90. ubieg³ego wieku ustawa o jêzyku pañ-
stwowym zezwala jedynie na u¿ywanie jêzyka pañstwowego jako jêzyka
publicznego, uznaje tylko litewskie nazewnictwo (wywieszki w jêzyku mniej-
szoœci narodowych mog¹ posiadaæ tylko organizacje i instytucje mniejszoœci
narodowych) i stanowi tym samym dosyæ jaskrawy przyk³ad ograniczonych
praw mniejszoœci. Odrêbn¹ kwestiê stanowi równie¿ dyskryminowanie dzie-
ci w dostêpie do nauki w jêzyku polskim.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wskazywane okolicznoœci powinny zostaæ rozpatrzo-
ne w aspekcie przestrzegania zapisów Traktatu miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pra-
cy oraz Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszoœci narodowych.

Kszta³towanie modelowych standardów wspó³¿ycia pomiêdzy narodami
i respektowania praw mniejszoœci narodowych jest mo¿liwe – o czym dobitnie
œwiadczy chocia¿by przyk³ad niemieckich landów Schlezwig i Holstein oraz
Danii. Warto jedynie pamiêtaæ, ¿e sam up³yw czasu – jakkolwiek stanowi nie-
zbêdny czynnik na poziomie relacji lokalnych umo¿liwiaj¹cy wypracowanie
i zastosowanie wzajemnie obowi¹zuj¹cych regu³ – nie bêdzie wystarcza-
j¹cym motorem oczekiwanych przez Polaków zmian bez wytyczenia i wspar-
cia przez Republikê Litewsk¹ po¿¹danego kierunku dzia³añ.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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OdpowiedŸ

Warszawa, 26 stycznia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego (pismo nr BPS/DSK-

-043-2345/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.) z³o¿one na 47. posiedzeniu Senatu w dniu
13 stycznia 2010 r., przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

MSZ podziela znaczn¹ czêœæ ocen senatora Rafa³a Muchackiego, jakie w odniesie-
niu do sytuacji Polaków w Republice Czeskiej i Republice Litewskiej sformu³owa³ on
w swym oœwiadczeniu.

Pragnê zapewniæ, ¿e problemy mniejszoœci polskiej na Litwie s¹ nam dobrze znane
i niezmiennie nale¿¹ do priorytetów w dzia³alnoœci resortu. Ten specjalny stosunek do
wspomnianej problematyki wynika ze œwiadomoœci, ¿e nierozwi¹zane od lat sprawy co-
raz bardziej niekorzystnie oddzia³uj¹ na sytuacjê i samopoczucie Polaków na Litwie
oraz na polsko-litewskie relacje polityczne. Nieustannie monitorujemy sytuacjê Pola-
ków na Litwie i utrzymujemy sta³y kontakt z reprezentantami polskiej spo³ecznoœci.
Sprawy polskiej mniejszoœci s¹ tematem rozmów ministra spraw zagranicznych z li-
tewskimi partnerami oraz s¹ zawarte w agendach rozmów prezydenta, premiera i in-
nych najwy¿szych przedstawicieli pañstwa. Jednoczeœnie zauwa¿am, ¿e krytyczne
oceny strony polskiej prezentowane by³y tak¿e na forum instytucji europejskich.

Trudno politykê w³adz litewskich wobec mniejszoœci polskiej nazwaæ, jak uczyni³ to
senator R. Muchacki, „polityk¹ dobrych chêci”. W sposobie realizacji Traktatu z 1994 r.,
pomijaj¹cym wiele postanowieñ artyku³ów dotycz¹cych mniejszoœci, w powolnej im-
plementacji do litewskiego systemu prawnego Konwencji Ramowej RE o ochronie mniej-
szoœci narodowych, w stanowionych obecnie przepisach prawa, a przede wszystkim
w konkretnych decyzjach dotycz¹cych mniejszoœci, trudno dostrzec dobr¹ wolê w³adz
litewskich. W efekcie, mimo wszystkich dzia³añ samej mniejszoœci i wspieraj¹cej j¹
Polski, sytuacja Polaków na Litwie nie poprawia siê. Stan rzeczywisty na Litwie, w sto-
sunku do obserwacji wykorzystanych w oœwiadczeniu, pogorszy³ siê ostatnio jeszcze
bardziej, gdy¿ od dnia 1 stycznia 2010 r. straci³a moc prawn¹ litewska Ustawa o mniej-
szoœciach.

MSZ zale¿y na tym, by sytuacja prawna i faktyczna polskiej mniejszoœci na Litwie
by³a coraz lepsza, by nie rzutowa³a negatywnie na poziom polsko-litewskiej wspó³pracy
oraz, by przybli¿a³a siê do „modelowych standardów wspó³¿ycia i respektowania praw
mniejszoœci narodowych”, o których w swym oœwiadczeniu wspomina senator R. Mu-
chacki, przywo³uj¹c przyk³ad wspó³pracy na pograniczu niemiecko-duñskim. Osi¹g-
niêcie takiego stanu rzeczy wymagaæ jednak bêdzie nie tylko czasu, ale dalszych
konsekwentnych dzia³añ MSZ i wszystkich jego partnerów oraz minimalnej chocia¿
zmiany nastawienia i sposobu myœlenia w³adz litewskich o mniejszoœciach.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
Zwracam siê do Pana Marsza³ka z proœb¹ o spowodowanie, aby odpo-

wiedŸ ministra infrastruktury dotyczy³a zapytañ i problemów poruszonych
w moich oœwiadczeniach z dnia 3 listopada 2009 r.

W za³¹czeniu moje oœwiadczenia oraz odpowiedŸ ministra.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 stycznia 2010 r.

Pan
W³adys³aw Ortyl
Senator RP

Szanowny Panie Senatorze,
w odpowiedzi na Pana oœwiadczenie z³o¿one podczas 47. posiedzenia Senatu,

uprzejmie informujê, ¿e wyst¹pi³em do Ministra Infrastruktury o ponowne zapoznanie
siê i zajêcie stanowiska do oœwiadczeñ z³o¿onych przez Pana Senatora w dniu 5 listo-
pada 2009 roku podczas 43. posiedzenia Senatu*.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W imieniu w³adz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej we W³oc³awku,

studentów tej uczelni, a tak¿e we w³asnym pragnê przedstawiæ stanowisko
w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym. Projektowa-
ne zmiany wprowadzaj¹ rozwi¹zania godz¹ce w ideê autonomii uczelni. Ob-
ni¿aj¹ one presti¿ uczelni wy¿szej i nie s¹ spójne z obowi¹zuj¹cym systemem
prawa.

Szkolnictwo wy¿sze, w tym tak¿e zawodowe, to wspólnotowoœæ, univer-
sitas, gwarantuj¹ca jednoœæ wiedzy i prawdy oraz niezale¿noœæ od bie¿¹cej
polityki. Zgodnie z tym za³o¿eniem ca³a spo³ecznoœæ szko³y wy¿szej pracuje
z dobr¹ wol¹ i przekonaniem, realizuj¹c w ten sposób misjê szko³y wy¿szej.
Uzale¿nienie pañstwowych szkó³ zawodowych od w³adz samorz¹dowych
województwa bêdzie wi¹za³o siê przede wszystkim z ich upolitycznieniem.
Stworzy siê jeszcze jedna p³aszczyzna walki politycznej. Istniej¹ obawy, ¿e
co cztery lata uczelnia bêdzie „poligonem” niewybrednych zabiegów i walki
o stanowiska, a tysi¹ce studentów bêd¹ stanowiæ po¿¹dany elektorat dla
walcz¹cych opcji politycznych. W³adze uczelni bêd¹ zmuszane do realizacji
polityki partii rz¹dz¹cej, co w konsekwencji sprowadzi siê do obejmowania
stanowisk z klucza partyjnego. Tym samym naruszona zostanie najwiêksza
wartoœæ w procesie kszta³cenia wy¿szego, jak¹ jest wolnoœæ i niezale¿noœæ
myœlenia.

Konstytucja RP w art. 70 ust. 5 stanowi: „Zapewnia siê autonomiê szkó³
wy¿szych na zasadach okreœlonych w ustawie”. Zasada autonomii uczelni
wyra¿ona zosta³a w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym (DzU nr 164 poz. 1365 z póŸn. zm.), który stanowi, ¿e
uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego dzia³ania na
zasadach okreœlonych w ustawie. Przepis art. 4 ustawy – Prawo o szkolnic-
twie wy¿szym w projekcie nowelizacji nie jest zmieniony, co w konsekwencji
oznacza, ¿e podporz¹dkowanie PWSZ samorz¹dom województw jest w isto-
cie zaprzeczeniem konstytucyjnej gwarancji autonomii szkó³ wy¿szych. Czy
uczelnia bêdzie autonomiczna wobec decyzji samorz¹du województwa o bud¿e-
cie, mieniu i obsadzie kadrowej w³adz? W sk³ad w³adz samorz¹dowych
wchodz¹ niejednokrotnie osoby zwi¹zane z uczelniami prywatnymi i niepub-
licznymi. Czy strukturalne powi¹zanie PWSZ z samorz¹dami, w których za-
siadaj¹ przedstawiciele w³adz szkó³ niepublicznych i prywatnych, bêdzie
wzmacnia³o uczelnie? Nie ma takiej gwarancji.

Szanowna Pani Minister! Popieram stanowisko spo³ecznoœci PWSZ, wi-
dz¹c w nowelizacji ustawy deprecjacjê pozycji pañstwowych wy¿szych szkó³
zawodowych, która studentom, spo³eczeñstwu i krajowi przyniesie wiêcej
szkody ni¿ po¿ytku.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 26 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora Andrzeja Persona w sprawie nowelizacji usta-

wy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, przes³anym przy piœmie nr BPS/DSK-043-
-2347/10 z dnia 20 stycznia 2010 r., pragnê zwróciæ uwagê na fakt, i¿ bêd¹cy przed-
miotem oœwiadczenia senacki projekt ustawy, zmierzaj¹cy do strukturalnego powi¹za-
nia pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych z samorz¹dem województwa, zosta³
wycofany (druk nr 745 W).

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy – art. 18 ust. 4
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym – dopuszczaj¹ utworzenie publicznej uczelni
zawodowej, jej likwidacjê, zmianê nazwy oraz po³¹czenie z inn¹ publiczn¹ uczelni¹ za-
wodow¹ na wniosek sejmiku województwa, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym
do spraw szkolnictwa wy¿szego. Pozwala to samorz¹dom wojewódzkim znacz¹co od-
dzia³ywaæ na prowadzenie polityki w tym zakresie. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, i¿ pañstwo-
we wy¿sze szko³y zawodowe od pocz¹tku funkcjonowania na rynku edukacyjnym
wspó³pracuj¹ z lokalnymi samorz¹dami w³aœnie poprzez dostosowywanie profilu pro-
wadzonych kierunków (wczeœniej specjalnoœci) studiów do zmieniaj¹cych siê potrzeb
regionalnego rynku pracy, zaœ potencja³ tych szkó³ jest wykorzystywany do kszta³towa-
nia polityki rozwoju regionalnego.

Z wyrazami szacunku

Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nowy rok rozpocz¹³ siê rekordowymi mrozami w ca³ej Polsce. Jak co roku,

zima parali¿uje komunikacjê i nasze ¿ycie, a informacje o zalegaj¹cych to-
nach œniegu s¹ najwa¿niejszymi informacjami dnia. Zim¹ pojawia siê rów-
nie¿ zagro¿enie powodziami zatorowymi. Wielkie powodzie opadowe, które
nawiedzi³y po³udniow¹ Polskê w minionych latach oraz ³agodny przebieg
ostatnich sezonów zimowych odwróci³y uwagê od bardzo powa¿nego zagro-
¿enia powodziami zatorowymi.

Polska po³o¿ona jest na styku oddzia³ywania klimatów morskiego i kon-
tynentalnego, co powoduje czêste zmiany w okresie zimowym i sprawia, ¿e
Wis³a nale¿y do rzek bardzo podatnych na tworzenie siê œry¿u. W czasie po-
chodu lodów Wis³a jest najbardziej niebezpieczn¹ rzek¹ w Europie, zaœ Dolna
Wis³a jest najbardziej zatorogennym miejscem w Polsce. Najwy¿sze obserwo-
wane stany wody na Dolnej Wiœle s¹ wynikiem spiêtrzeñ zatorowych. Œwiad-
cz¹ o tym historyczne znaki wielkich wód na murach miast i wieloletnie serie
wyników obserwacji stanów wód.

Wyst¹pienie katastrofalnej powodzi zatorowej na Wiœle w rejonie Zalewu
W³oc³awskiego i powy¿ej w styczniu 1982 r. pokaza³o, ¿e konieczne jest opra-
cowanie programu monitoringu lodowego na rzekach i jeziorach Polski. Moni-
torowanie zjawisk lodowych ma ogromne znaczenie dla zmniejszenia ryzyka
powodzi zatorowej i likwidacji powsta³ego ju¿ zatoru.

Szanowny Panie Ministrze! 28 grudnia wprowadzono w P³ocku alarm
przeciwpowodziowy. Lodo³amacze pracuj¹ce na Wiœle w okolicach Dobrzynia
nad Wis³¹ upora³y siê z zatorem lodowym i zagro¿enie powodziowe zosta³o
odwo³ane. Jednak¿e zmienne warunki meteorologiczne od gór do Ba³tyku,
opady œniegu i deszczu sprzyjaj¹ tworzeniu siê zatorów lodowych.

Wobec faktu, i¿ Wis³a w dolnym odcinku jest wybitnie œry¿ogenna i zato-
rogenna, uprzejmie proszê o informacjê o podjêtych dzia³aniach zapobiega-
j¹cych katastrofie powodziowej w okolicach P³ocka i Zalewu W³oc³awskiego.

Z powa¿aniem
Andrzej Person

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora Andrzeja Persona, z³o¿onym podczas 47. po-

siedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r., w sprawie zagro¿enia powodziowego
na Wiœle w rejonie P³ocka i Zbiornika W³oc³awskiego, przekazanym przy piœmie
BPS/DSK-043-2348/10 z dnia 20 stycznia 2010 r., przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœ-
nienia.
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Zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ochrona przed powodzi¹
stanowi zadanie organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Centralnym orga-
nem administracji rz¹dowej w³aœciwym w sprawach gospodarowania wodami, w tym
równie¿ ochrony przed powodzi¹, jest Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej.
Dla bezpieczeñstwa ludzi i mienia, podleg³y Prezesowi KZGW, dyrektor regionalnego
zarz¹du gospodarki wodnej (na rzekach, w stosunku do których Prezes KZGW wyko-
nuje prawa w³aœcicielskie) podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie swobod-
nego sp³ywu wód powodziowych oraz lodów, w tym przeciwdzia³anie powstawaniu za-
torów na rzekach.

Dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ przed powodzi¹, polegaj¹ce m.in. na utrzymaniu
urz¹dzeñ melioracyjnych, w tym wa³ów przeciwpowodziowych, le¿¹ w kompetencjach
wojewódzkich zarz¹dów melioracji i urz¹dzeñ wodnych.

Istotn¹ rolê w ochronie przed powodzi¹ odgrywa równie¿, pe³niona przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pañstwowa s³u¿ba hydrologiczno-meteorologiczna,
do zadañ której nale¿y opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicz-
nej ostrze¿eñ przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodz¹cymi w atmosferze i hyd-
rosferze. Pozosta³e dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ ludnoœci, w tym m.in. og³aszanie
stanu alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego czy ewakuacja ludnoœci, znajduj¹ siê
w kompetencjach w³aœciwych terytorialnie jednostek zarz¹dzania kryzysowego.

Wis³a na odcinku od Wyszogrodu do P³ocka uregulowana jest w niewielkim stop-
niu. Koryto rzeki jest roz³ogowe (silnie rozcz³onkowane) oraz poroœniête przerostami
wiklinowymi i drzewami. Z uwagi na du¿¹ szorstkoœæ koryta, obserwuje siê w okresie
przep³ywu œrednich wielkich wód (SWW) nadpiêtrzenia do 1,0 m. W okresie zamarza-
nia, omawiany odcinek rzeki jest wyj¹tkowo nara¿ony na powstawanie œry¿u.

W strefie cofki Zbiornika W³oc³awskiego, w rejonie P³ocka, sp³ywaj¹cy œry¿ powo-
duje zagro¿enie tworzenia siê niebezpiecznych zatorów. Równie¿ w rzece, poza zbiorni-
kiem, nastêpuje w czasie zamarzania kumulacja nap³ywu œry¿u, powoduj¹c
powstawanie zabitek i podbitek, natomiast w czasie pochodu lodów mog¹ tworzyæ siê
niebezpieczne zatory lodowo-œry¿owe. Przyk³adem konsekwencji tego zjawiska mo¿e
byæ katastrofalna powódŸ, jaka mia³a miejsce w styczniu 1982 r.

Z jednej strony wieloletnie niedofinansowania budowli reguluj¹cych oraz niewy-
starczaj¹ce œrodki na utrzymanie koryta rzecznego, z drugiej – utworzenie w nurcie
rzeki szeregu rezerwatów przyrody by³y przyczyn¹ postêpuj¹cego w ostatnich kilkuna-
stu latach procesu intensywnego zarastania rzeki. Istotne ograniczenia wi¹¿¹ siê rów-
nie¿ z koniecznoœci¹ sprostania wytycznym okreœlonym dla obszarów Natura 2000.
W znacznym stopniu zmniejszaj¹ one intensywnoœæ podejmowanych dzia³añ s³u-
¿¹cych ochronie przeciwpowodziowej.

W obecnej chwili na Wiœle, od ujœcia Pilicy do stopnia wodnego we W³oc³awku, wy-
stêpuje pokrywa lodowa i lód brzegowy, powsta³e w wyniku d³ugotrwa³ego utrzymywa-
nia siê ujemnej temperatury powietrza. Zjawiska te powoduj¹ utrudnienia
w przep³ywie wód i wywo³uj¹ lokalne podpiêtrzenia wód. Na Zbiorniku W³oc³awskim
sta³a pokrywa lodowa tworzy siê jeszcze przed zamarzniêciem rzeki. Nap³ywaj¹cy
w strefê cofkow¹ œry¿ podbija lód, tworz¹c ju¿ w czasie zamarzania zabitki i zatory po-
woduj¹c niebezpieczne nadpiêtrzenia na kilkudziesiêciu kilometrach rzeki. Podobnie
w czasie rozmarzania rzeki, ogromna masa lodu w postaci kry sp³ywa do jeszcze za-
marzniêtego zbiornika tworz¹c zatory.

Akcja lodo³amania likwiduj¹ca ww. zagro¿enia, prowadzona od zapory g³ównej
Zbiornika W³oc³awskiego w górê rzeki, polega na wyciêciu w pokrywie lodowej zbiorni-
ka rynny sp³ywowej, sprowadzeniu kry w pobli¿e jazu, jej pokruszeniu oraz bezpiecz-
nym zrzuceniu przez stopieñ do dolnego stanowiska zapory.

Lodo³amanie jest podstawow¹ metod¹ regulacji zjawisk lodowych na Zbiorniku
W³oc³awskim oraz zabezpieczenia sprawnego sp³ywu lodów z Wis³y powy¿ej zbiornika.
Wszystkie dzia³ania prowadzone s¹ zgodnie z: Instrukcj¹ lodo³amania i przepuszcza-
nia lodów przez Stopieñ Wodny we W³oc³awku. Na podstawie tej Instrukcji oraz w opar-
ciu o analizê istniej¹cych warunków hydrologicznych i meteorologicznych podejmo-
wana jest decyzja o u¿yciu ³odo³amaczy.
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Obecnie na zbiorniku znajduje siê 5 lodo³amaczy w stanie rezerwy. W przypadku
wyst¹pienia zagro¿enia (oraz zaistnienia odpowiednich warunków zapewniaj¹cych
bezpieczne przeprowadzenie akcji lodo³amania) lodo³amacze przystêpuj¹ do kruszenia
pokrywy lodowej zalegaj¹cej na zbiorniku. Przyk³adem takich dzia³añ by³a akcja lodo-
³amania prowadzona w okresie 29.12.2009–04.01.2010. W trakcie siedmiodniowej ak-
cji lodo³amania, w pokrywie lodowej na ca³ej d³ugoœci Zbiornika W³oc³awskiego (35 km)
wy³amana zosta³a rynna o szerokoœci od 200 do 400 m. W celu utrzymania dro¿noœci
i zapobie¿eniu ponownemu zamarzaniu rynny sp³ywowej, lodo³amacze pracowa³y na
ca³ym odcinku objêtym lodo³amaniem. W ostatnich dniach akcji, lodo³amacze udro¿-
ni³y tak¿e odcinek Wis³y w rejonie P³ocka, wy³amuj¹c rynnê w zatorze lodowym, co spo-
wodowa³o obni¿enie stanu wody Wis³y, a tym samym – znaczne zmniejszenie
zagro¿enia powodziowego miasta P³ocka. Z uwagi na niesprzyjaj¹ce warunki pogodo-
we, a przede wszystkim znaczny spadek temperatury powietrza i ponowne zamarzanie
wy³amanej rynny w pokrywie lodowej, w dniu 4 stycznia 2010 r. przerwano akcjê lodo-
³amania na Zbiorniku W³oc³awskim. Jednak¿e wszystkie lodo³amacze, bior¹ce udzia³
w lodo³amaniu, pozostawiono w stanie rezerwy.

Du¿e znaczenie dla przeciwdzia³ania powstawania zatorów na tym odcinku Wis³y
maj¹ równie¿, prócz akcji lodo³amania, przegrody przeciwœry¿owe zak³adane ju¿
w okresie jesiennym, poprzedzaj¹cym zlodzenie w cofce zbiornika, w miejscowoœciach
P³ock i Pop³acin. Ograniczaj¹ one nap³yw œry¿u do Zbiornika W³oc³awskiego.

Przez ca³y okres wystêpowania zjawisk lodowych prowadzony jest przez s³u¿by
RZGW w Warszawie, przy wspó³pracy ze s³u¿b¹ hydrometeorologiczn¹ IMiGW, sta³y
monitoring zjawisk lodowych i sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

Dla potrzeb ochrony przed powodzi¹, jak równie¿ planowania przestrzennego, zgod-
nie z przepisami obowi¹zuj¹cej ustawy Prawo wodne, dyrektorzy regionalnych za-
rz¹dów gospodarki wodnej opracowuj¹ studia ochrony przeciwpowodziowej, ustala-
j¹ce granice zasiêgu wód powodziowych o okreœlonym prawdopodobieñstwie
wystêpowania oraz kierunki ochrony przed powodzi¹.

Dla 100 rzek z terenu dzia³ania RZGW w Warszawie wykonane zosta³o: Studium
dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej, w tym tak¿e dla obszaru bêd¹cego
przedmiotem zainteresowania senatora Andrzeja Persona. W ramach Studium wyzna-
czone zosta³y strefy zagro¿enia powodzi¹ dla wody o prawdopodobieñstwie wyst¹pienia
raz na 200 lat, raz na 100 lat oraz raz na 20 lat. Studia przekazane zosta³y do organów
samorz¹du lokalnego, w celu uwzglêdnienia w planach zagospodarowania przestrzen-
nego, a tak¿e s³u¿bom zarz¹dzania kryzysowego.

Na stopieñ bezpieczeñstwa powodziowego wp³ywa równie¿ stan techniczny urz¹dzeñ
wodnych. Stan ten, w przypadku obiektów stopnia wodnego we W³oc³awku, jest nieza-
dowalaj¹cy ze wzglêdu na erozjê denn¹, niewystarczaj¹ce parametry techniczne niektó-
rych zapór bocznych oraz znaczne wyp³ycenie zbiornika, szczególnie w czêœci cofkowej,
powsta³e wskutek sedymentacji osadów. Maj¹c na uwadze stan techniczny ww. obiek-
tów, mog¹cy stwarzaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa o ponadregionalnym zasiêgu, podjê-
to dzia³ania prowadz¹ce do zapobie¿enia wyst¹pienia takiej sytuacji.

W ramach POiŒ Priorytet III Zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom
œrodowiska, Dzia³anie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeñstwa prze-
ciwpowodziowego, RZGW w Warszawie realizuje projekt 3.1–7 „Ekologiczne bezpie-
czeñstwo stopnia wodnego W³oc³awek: modernizacja stopnia wodnego we W³oc³awku
i poprawa bezpieczeñstwa powodziowego Zbiornika W³oc³awskiego”, obejmuj¹cy:

– rozbudowê zapory bocznej Borowiczki i rozbudowê wa³ów wstecznych S³upianki
i lewego wa³u Rosicy;

– przebudowê dwóch zapór bocznych Zbiornika W³oc³awskiego (zapory w Nowym
Duninowie, zapory Jordanów – Tokary – Radziwie) oraz makroniwelacjê w czaszy
zbiornika;

– przebudowê i remont obiektów piêtrz¹cych w osi stopnia wodnego we W³oc³awku:
zapory czo³owej, jazu, œluzy z awanportami, przep³awki dla ryb oraz systemu
kontrolno-pomiarowego.

Efektem prac objêtych projektem, których zakoñczenie planowane jest w 2014 r.,
bêdzie poprawa bezpieczeñstwa stopnia wodnego we W³oc³awku, uzyskanie w³aœci-
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wych parametrów zapór bocznych, a tak¿e poprawa zabezpieczenia przed powodzi¹
P³ocka i gminy S³upno, poprzez modernizacjê wa³ów S³upianki oraz u³atwienie sp³ywu
wód powodziowych, œry¿u i kry.

Kolejny istotny element systemu ochrony przed powodzi¹ stanowi¹ wa³y przeciw-
powodziowe. Jednostk¹ zarz¹dzaj¹c¹ wa³ami, znajduj¹cymi siê na obszarze woj. mazo-
wieckiego, jak równie¿ odpowiadaj¹c¹ za ich stan techniczny, jest Wojewódzki Zarz¹d
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Warszawie. Wskazany w oœwiadczeniu z³o¿onym
przez senatora Andrzeja Persona, rejon Wyszogrodu, Kêpy Polskiej oraz P³ocka znajdu-
je siê na obszarze dzia³ania Oddzia³u Terenowego w P³ocku.

Jak wynika z informacji przekazanych przez WZMiUW w Warszawie, w dniu 13 stycz-
nia br. WZMiUW Oddzia³ Terenów w P³ocku wyst¹pi³ do wszystkich wójtów gmin
nadwiœlañskich powiatów p³ockiego 1 sochaczewskiego z proœb¹ o informacje doty-
cz¹ce pojawiania siê przesi¹ków, przecieków lub innych uszkodzeñ wa³ów lub rowów
przywa³owych powoduj¹cych wyp³ukiwanie gruntu z pod³o¿a, które mog¹ wyst¹piæ
w konsekwencji stagnowania przez d³ugi okres czasu wody na skarpie wa³u od strony
odwodnej.

S³u¿by melioracyjne zajmuj¹ce siê utrzymaniem wa³ów przeciwpowodziowych
i pompowni, podczas alarmu powodziowego dzia³aj¹ w systemach organizacyjnych
gminnych i powiatowych zespo³ów zarz¹dzania kryzysowego. Zaktualizowana zosta³a
lista pracowników WZMiUW Oddzia³ Terenowy w P³ocku, którzy po og³oszeniu alarmu
przeciwpowodziowego bêd¹ delegowani do sk³adu gminnych dru¿yn patrolowych. Kie-
rownicy inspektoratów na obu brzegach Wis³y kontroluj¹ zagro¿one odcinki i s¹ w sta-
³ym kontakcie z powiatowymi i gminnymi zespo³ami zarz¹dzania kryzysowego. Maj¹c
na uwadze skomplikowan¹ sytuacjê na Wiœle, WZMiUW Oddzia³ Terenowy w P³ocku
prowadzi obserwacje wodowskazowe na wszystkich pompowniach w czêstotliwoœci do-
stosowanej do wystêpuj¹cego zagro¿enia. Ca³odobowo dostêpny jest Wojewódzki Ma-
gazyn Przeciwpowodziowy w Kamionie gmina M³odzieszyn. W celu zapewnienia ci¹g³ej
kontroli, na bie¿¹co odœnie¿ane s¹ ³awy komunikacyjne wa³ów przeciwpowodziowych
oraz plac manewrowy Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Kamionie
gm. M³odzieszyn.

Obecnie stan wa³ów przeciwpowodziowych jest dobry. Jednak d³ugo utrzymu-
j¹ce siê wysokie stany wody maj¹ istotny wp³yw na sprawnoœæ urz¹dzeñ melioracji
podstawowych zabezpieczaj¹cych przed powodzi¹. Na 50% 40 km wa³u Doliny
I³owsko- -Dobrzykowskiej w gminach S³ubice, I³ów 1 M³odzieszyn przez miesi¹c wo-
da utrzymywa³a siê na skarpie odwodnej wa³u. Podobn¹ sytuacjê zaobserwowano
na wa³ach prawobrze¿nych w gminach: S³upno, Bodzanów i Wyszogród. Spowodo-
wa³o to pogorsze- nie siê parametrów statecznoœci i filtracji pod³o¿a wa³ów przeciw-
powodziowych.

W pobli¿u wa³ów w Œwiniarach gm. S³ubice, Kêpa Karoliñska, Suchodó³, W³ady-
s³awów, Wola £adowska i Arciechów gm. I³ów, Kamion Ma³y gm. M³odzieszyn, Liszy-
no, Bielino, Wykowo gm. S³upno, Bia³obrzegi i Kêpa Polska gm. Bodzanów oraz
Rakowo i Drwa³y gm. Wyszogród wystêpuj¹ lokalne podtopienia spowodowane prze-
si¹kami przepuszczalnego pod³o¿a. Wiêkszoœæ tych podtopieñ, systemem rowów me-
lioracyjnych, odprowadzana jest do 7 pompowni melioracyjnych, które pracuj¹ bez
przerwy. Obecnie, lokalne podtopienia nie stwarzaj¹ zagro¿enia dla ludzi i mienia na
tym terenie.

Zaobserwowano nastêpuj¹ce miejsca potencjalnego zagro¿enia na wa³ach przeciw-
powodziowych:

1. Dolina Bia³obrzegi gm. S³upno – 4 przecieki w rowach przywa³owych na granicy wsi
Wykowo i Bia³obrzegi. Z chwil¹ ust¹pienia mrozów wykonawca robót w ramach
gwarancji wykona prowizoryczne zabezpieczenie przed wymywaniem piasku do
rowów, natomiast Oddzia³ WZMiUW w P³ocku 6 lutego br. zainstalowa³ 3 piezome-
try do ci¹g³ej obserwacji poziomu wody. Wed³ug specjalistów obecnie nie ma po-
trzeby podejmowania innych dzia³añ.

2. Dolina I³owsko-Dobrzykowska – gm. S³ubice – przeciek w pobli¿u stopy skarpy ³a-
wy przywa³owej w miejscowoœci Œwiniary w koñcówce odcinka remontowanego
w 2007 r. W dniu 28 stycznia zainstalowane zosta³y 4 piezometry sprawdzaj¹ce
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szczelnoœæ przes³ony. W opinii specjalistów obecnie nie ma potrzeby podejmowa-
nia innych dzia³añ, gdyby intensywnoœæ przecieku siê zwiêkszy³a, stopa skarpy ³a-
wy i pod³o¿e na zawalu zostan¹ wzmocnione geow³óknin¹ obci¹¿on¹ workami
z piaskiem.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Panie Ministrze!
Jako cz³onek senackiej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu

chcia³bym zwróciæ uwagê na niezwykle wa¿ny list biskupów polskich do
wiernych, zatytu³owany: „Bezcenne dobro jêzyka ojczystego”. Bêdzie on
czytany w koœcio³ach w niedzielê, 17 stycznia bie¿¹cego roku. Biskupi
przypominaj¹, ¿e jêzyk to bezcenne dobro ka¿dego narodu. „Wyra¿a siê
w nim jego zbiorowa pamiêæ, tradycja, historia i kultura. Jêzyk jednoczy
naród, pozwala budowaæ jego moraln¹ si³ê i trwaæ mimo zmiennych kolei
losu. Jako synteza wartoœci narodowych stanowi podstawê to¿samoœci
narodu”.

Episkopat dziêkuje ludziom kultury, którzy „dbaj¹, by ich zamys³ i myœl
zosta³y oddane w piêkny, zachwycaj¹cy sposób, buduj¹cy przestrzeñ wza-
jemnego ubogacenia i dobra”. S³owa podziêkowania biskupi kieruj¹ tak¿e do
polonistów i bibliotekarzy. Z uznaniem odnosz¹ siê do plebiscytu „Mistrz mo-
wy polskiej”, Dyktanda Ogólnopolskiego oraz kampanii spo³ecznej „Ca³a Pol-
ska czyta dzieciom”. Dostrzegaj¹ te¿ kap³anów, którzy przekazuj¹c S³owo
Bo¿e, troszcz¹ siê tak¿e o jêzykowe piêkno przekazu.

Biskupi z ubolewaniem zauwa¿aj¹, ¿e wraz z rozwojem kultury ma-
sowej nasili³y siê w ostatnich latach zjawiska degradacji kultury i jêzyka
polskiego. „Zubo¿enie jêzyka obserwujemy u dzieci i m³odzie¿y, u doros³ych
i starszych, u polityków i ludzi kultury. Spotykamy siê z nim na ulicy
i w tramwaju, w szkole i w pracy, w gazetach i ksi¹¿kach, w teatrze
i w programach rozrywkowych” – wyliczaj¹ biskupi. Dodaj¹, ¿e szczegól-
nie niepokoj¹cym zjawiskiem jest wulgaryzacja jêzyka i lekcewa¿enie
kultury narodowej poprzez ukazywanie w sposób karykaturalny tradycji
narodowej.

Nawi¹zuj¹c do trudnych momentów w dziejach Polski, biskupi podkreœ-
laj¹ zas³ugi Koœcio³a, który ponad granicami zaborów jednoczy³ Polaków
przez tê sam¹ wiarê, kulturê religijn¹ i jêzyk. Dodaj¹ te¿, ¿e skuteczn¹ broni¹
w walce o duchow¹ suwerennoœæ Polaków sta³a siê wybitna twórczoœæ pol-
skich romantyków, pozytywistów i twórców M³odej Polski.

„Nasz naród – jak mówi³ w UNESCO Jan Pawe³ II – przetrwa³ najstraszniej-
sze doœwiadczenia dziejów; wielokrotnie skazywany na œmieræ pozosta³ przy
¿yciu i pozosta³ sob¹ poœród rozbiorów i okupacji w oparciu o w³asn¹ kulturê,
która okaza³a siê silniejsz¹ potêg¹ od tych, które chcia³y j¹ zniszczyæ” – pisz¹
biskupi.

Jak podkreœlaj¹ biskupi, niezrównanym mistrzem polskiej mowy by³ pa-
pie¿ Jan Pawe³ II. Zachêcaj¹, by mówienie na co dzieñ piêknym jêzykiem pol-
skim sta³o siê trosk¹ wszystkich, a szczególnie osób publicznych na ka¿dym
poziomie i stanowisku.

W swoim liœcie biskupi zawarli apel do wszystkich Polaków, w kraju i za
granic¹, aby zaanga¿owali siê w inicjatywy zmierzaj¹ce do obrony kultury
i piêkna polszczyzny. „Jego motywacj¹ powinno byæ poczucie godnoœci oso-
bistej, szacunek dla samego siebie, dla naszych bliŸnich, dla kraju ojczyste-
go i jego kultury, która ujmuje i budzi uznanie poznaj¹cych j¹ cudzo-
ziemców”.

To nie pierwszy list biskupów, w którym podnosz¹ kwestiê troski o jê-
zyk ojczysty. W 1969 r. powsta³ „List Episkopatu na œwiêto Chrystusa Kró-
la «Spo³eczna krucjata mi³oœci» jako «krucjata dobrego s³owa»”. Biskupi
sformu³owali w nim zasady z zakresu „mi³oœci w mowie”: 1. Bêdziemy
wierni danemu s³owu. 2. Bêdziemy mówiæ prawdê. 3. Stañmy na stra¿y
naszego jêzyka i kultury s³owa. 4. Bêdziemy z ka¿dym rozmawiali przy-
jaŸnie. 5. Bêdziemy mówiæ o innych tylko ¿yczliwie. „Mi³oœæ domaga siê,
abyœmy zwracaj¹c siê do bliŸnich, u¿ywali s³ów czystych i kulturalnych,
oddaj¹cych piêkno mowy ojców naszych” – pisali biskupi. Zachêcali, by wy-
daæ walkê wulgarnym s³owom, przekleñstwom, a tak¿e, by unikaæ „wojny
s³ów” z otoczeniem.
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Panie Ministrze, wiem, ¿e Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go jest ¿ywotnie zainteresowane wszelkimi inicjatywami s³u¿¹cymi kulturze
jêzyka polskiego, dlatego zwracam uwagê na list biskupów, aby wspó³praca
z Koœcio³em w tym dziele by³a jeszcze owocniejsza.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na Oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Czes³awa Ryszkê na 47. po-

siedzeniu Senatu w dn. 13 stycznia 2010 r. pragnê w pierwszych s³owach podziêkowaæ
za troskê i uwagê dla spraw kultury jêzyka polskiego.

Chcê zapewniæ, ¿e resort kultury w miarê posiadanych mo¿liwoœci oraz zg³asza-
nych potrzeb wspiera ró¿norodne przedsiêwziêcia propaguj¹ce szacunek do polszczyz-
ny oraz wspó³pracuje w tym zakresie z Rad¹ Jêzyka Polskiego przy Prezydium Polskiej
Akademii Nauk.

Ostatnim wa¿nym i prze³omowym przedsiêwziêciem z tego zakresu by³o sfinanso-
wanie powstania przewodnika multimedialnego po gwarach polskich, z którego
mo¿na korzystaæ poprzez stronê internetow¹ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Materia³y znajduj¹ce siê w przewodniku
opracowa³ zespó³ pracowników Zak³adu Historii Jêzyka Polskiego oraz innych wydzia-
³ów Filologii Polskiej. Naukowcy warszawscy byli wspomagani m.in. przez kolegów
z Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Re-
daktork¹ ca³oœci jest profesor Halina Karaœ – wybitny dialektolog, historyk jêzyka pol-
skiego.

Przewodnik to obszerne i unikatowe, bogato ilustrowane dzie³o poœwiêcone pol-
skim dialektom i gwarom ludowym, rozumianym jako istotna czêœæ dziedzictwa kultu-
rowego regionu i kraju, jako skarbnica wiedzy o przesz³oœci, noœnik kultury, tradycji
i obyczajów.

Przewodnik ³¹czy informacje o polskich dialektach ludowych z wiedz¹ o tradycyjnej
kulturze ludowej, geografii, historii i wspó³czesnej sytuacji ró¿nych regionów Polski.
Prezentuje gwary ponad 100 wsi po³o¿onych w obrêbie 4 zespo³ów dialektalnych Pol-
ski. £¹cznie przynosi opis 38 regionów gwarowych, opisanych wed³ug wypracowanego
schematu. Istotnym sk³adnikiem przewodnika s¹ wiadomoœci z dialektologii polskiej
oraz leksykon terminów i pojêæ dialektologicznych.

Cel przewodnika to przystêpne ukazanie bogactwa i zró¿nicowania gwar oraz tra-
dycyjnej kultury ludowej i historii ró¿nych regionów naszej ojczyzny. Cel tym wa¿niej-
szy w sytuacji, kiedy zanikaj¹ce elementy dziedzictwa kulturowego trzeba pilnie
dokumentowaæ dla przysz³ych pokoleñ.

Przybli¿eniu dziedzictwa kulturowego szerszej grupie odbiorców s³u¿y zró¿nicowa-
na forma dzie³a: opisowi towarzysz¹ mapy, fotografie, filmy, dŸwiêkowe nagrania ¿ywej
mowy, prezentacje audiowizualne.
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W roku bie¿¹cym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowi¹za³o siê
do dalszego finansowania tego wa¿nego z punktu widzenia popularyzacji i zachowania
polszczyzny projektu, który w toku dalszych prac wzbogacany bêdzie o dalsze elementy.

Wa¿nym aspektem dzia³añ resoru kultury jest wspó³praca z Rad¹ Jêzyka Polskie-
go, sk³ad której tworz¹ m.in. wybitni jêzykoznawcy, teologowie, artyœci, duszpasterze.

Pozwolê sobie wyraziæ opiniê, ¿e bez wspó³pracy z duszpasterstwem podejmowane
inicjatywy straci³yby na sile oddzia³ywania, a badania poœwiêcone polszczyŸnie by³yby
niepe³ne. Nie sposób przeceniæ wp³ywu na kszta³t mowy polskiej Jana Paw³a II ale tak-
¿e wszystkich duszpasterzy dbaj¹cych o jêzyk liturgii i pisz¹cych wspó³czesne teksty
religijne. Z tego powodu ufam, ¿e wspó³praca w zakresie ochrony i popularyzacji jêzyka
ojczystego z oœrodkami religijnymi bêdzie stale rozwijana.

Pragnê raz jeszcze podziêkowaæ za zainteresowanie dla spraw kultury.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sekretarz Stanu
Piotr ¯uchowski
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator ziemi radomskiej proszê o informacjê w sprawie kursowa-
nia porannego poci¹gu poœpiesznego na linii kolejowej Warszawa – Radom,
na odcinkach Warszawa S³u¿ewiec – Piaseczno – Radom.

Z niepokojem przyj¹³em informacjê od pasa¿erów PKP dotycz¹c¹ kurso-
wania poci¹gów na trasie Warszawa S³u¿ewiec – Piaseczno – Radom. Po
zmianie w nowym rozk³adzie jazdy poci¹gów PKP przejazd kolej¹ w godzi-
nach porannych na tym odcinku jest bardzo utrudniony. Obecnie nie mo¿na
dojechaæ do Radomia porannymi poci¹gami z Warszawy S³u¿ewiec ani Piase-
czna przed godzin¹ 7.00.

Zgodnie z nowym rozk³adem jazdy PKP, który obowi¹zuje od 13 grudnia
2009 r., rozwi¹zaniem tego problemu by³oby spowodowanie, aby poci¹g TLK
relacji Ko³obrzeg – Kraków P³aszów zatrzymywa³ siê na stacjach Warszawa
S³u¿ewiec i Piaseczno (obecnie nie zatrzymuje siê na tych stacjach), gdy¿ i tak
jedzie t¹ tras¹. Wspomniany poci¹g na stacji Warszawa Zachodnia jest
o godz. 4.55, zaœ w Radomiu jest o godz. 6.43. Jest to jedyny poci¹g, jakim
z Warszawy mo¿na przybyæ do Radomia przed godzin¹ 7.00 i spokojnie doje-
chaæ do pracy czy szko³y. Dwa krótkie postoje na stacjach Warszawa S³u¿e-
wiec i Piaseczno nie bêd¹ mia³y wp³ywu na czas podró¿y czy punktualnoœæ.

Pragnê zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, ¿e z dworców Warszawa S³u¿e-
wiec i Piaseczno korzysta codziennie bardzo du¿o osób, zarówno doje¿d¿a-
j¹cych z Radomia, jak i doje¿d¿aj¹cych z Warszawy i miejscowoœci
podwarszawskich. Stacja Warszawa S³u¿ewiec obs³uguje po³udniowe dziel-
nice stolicy, a stacja Piaseczno – po³udniowe tereny podwarszawskie. Z obu
stacji korzystaj¹ osoby zamieszka³e w ca³ej po³udniowej czêœci aglomeracji
warszawskiej. Wielu pasa¿erów doje¿d¿aj¹cych do pracy z ziemi radomskiej
wysiada na obu wymienionych stacjach i codziennie z nich korzysta.

Ze wspomnianych powodów zwracam siê do pana ministra z proœb¹
o przeanalizowanie mo¿liwoœci postojów poci¹gu poœpiesznego relacji Ko³o-
brzeg–Kraków P³aszów oraz poci¹gu powrotnego tej relacji na dworcach War-
szawa S³u¿ewiec i Piaseczno.

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 16 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r., przedstawiam poni¿sze
wyjaœnienia.

W projekcie rozk³adu jazdy 2009/2010 postoje poci¹gów TLK na stacjach Warsza-
wa S³u¿ewiec i Piaseczno nie zosta³y uwzglêdnione, ze wzglêdu na zbyt krótkie krawê-
dzie peronowe.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w spra-
wie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005 r.
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nr 172, poz. 1444) oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego
2009 r. w sprawie warunków dostêpu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 35, poz. 274) d³ugoœæ poci¹gu nie powinna byæ d³u¿sza od d³ugoœci pero-
nów, przy których poci¹g zatrzymuje siê zgodnie z rozk³adem jazdy poci¹gów. Wobec
powy¿szego, bior¹c pod uwagê d³ugoœæ sk³adów poci¹gów przekraczaj¹c¹ d³ugoœæ kra-
wêdzi peronowej oraz maj¹c na uwadze zapewnienie bezpieczeñstwa podró¿nym ko-
rzystaj¹cym z poci¹gów „PKP Intercity” SA, przewoŸnik podj¹³ decyzjê o niezatrzymywa-
niu wybranych poci¹gów TLK na omawianych stacjach. Dotyczy to szczególnie po-
ci¹gów kursuj¹cych w porze nocnej oraz na d³ugich trasach, które s¹ poci¹gami
wielorelacyjnymi i dla zapewnienia pasa¿erom odpowiedniej liczby miejsc, zestawione
s¹ z wiêcej ni¿ 7 wagonów.

Przewozy na trasie Warszawa S³u¿ewiec – Piaseczno – Radom maj¹ charakter prze-
wozów regionalnych. W zwi¹zku z ograniczeniem liczby postojów dla poci¹gów poœpie-
sznych, które uzupe³nia³y na przedmiotowej trasie ofertê po³¹czeñ regionalnych,
organizator kolejowych przewozów regionalnych powinien podj¹æ dzia³ania na rzecz
dostosowania oferty po³¹czeñ regionalnych tak, aby zapewniæ dowóz przed godzin¹ 7
do Radomia ze stacji Warszawa S³u¿ewiec oraz Piaseczno.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2007 r., nr 16, poz. 94 z póŸn. zm.) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejo-
wych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o œwiadczenie us³ug publicz-
nych nale¿y do zadañ w³asnych samorz¹du województwa. Dlatego wszelkie uwagi
i wnioski w przedmiotowej sprawie nale¿y kierowaæ bezpoœrednio do organizatora kole-
jowych przewozów regionalnych, którym w tym przypadku jest Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Mazowieckiego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Zgodnie z kontynuacj¹ zapisów Dyrektywy 2003/87/WE, w przypadku
niepowodzenia obecnego rz¹du RP w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹ doty-
cz¹cych zasad przydzia³u darmowych uprawnieñ do emisji CO2, ju¿
w 2013 r. ciep³o mo¿e zdro¿eæ nawet o 30%. Takie alarmuj¹ce stwierdzenie
znalaz³o siê w stanowisku Izby Gospodarczej „Ciep³ownictwo Polskie”, gdy¿
po roku 2013 tylko 80% uprawnieñ do emisji CO2 bêdzie przydzielone bez-
p³atnie.

Jednoczeœnie specjaliœci zwracaj¹ uwagê, ¿e w 2013 r. ciep³ownie mog¹
nie dostaæ darmowych uprawnieñ do 80% emisji. W Unii Europejskiej panuje
opinia, ¿e punktem odniesienia dla wyznaczania bazy wyliczania emisji ma-
j¹ byæ ciep³ownie emituj¹ce najmniej CO2, co w praktyce oznacza przyjêcie in-
stalacji pracuj¹cych na gazie. Oczywiste zaœ jest, ¿e 90% ciep³owni w Polsce
wykorzystuje do produkcji wêgiel kamienny. Jedynym sposobem unikniêcia
skokowej podwy¿ki cen ciep³a jest zmiana zasad przydzia³u darmowych
uprawnieñ do emisji CO2. Krajowi przedstawiciele bran¿y ciep³owniczej wno-
sz¹, aby w odniesieniu do ciep³owni wêglowych wyznaczono emisjê z najlep-
szych ciep³owni wêglowych i aby podobnie by³o w przypadku ciep³owni
gazowych. Szczegó³owe przepisy do dyrektywy maj¹ byæ przyjête do koñca
2010 r., a Polska w swojej walce ma niewielu sprzymierzeñców, gdy¿, jak
wiadomo, sektory energetyczne innych krajów Europy w mniejszym stopniu
ni¿ Polska wykorzystuj¹ w produkcji wêgiel.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Jak rz¹d RP zamierza prowadziæ negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹?
2. Kiedy zostan¹ okreœlone przepisy ustanawiaj¹ce przydzia³ uprawnieñ

dla ciep³owni?
3. Czy mo¿liwe jest wynegocjowanie w obecnych zapisach „wêglowego po-

dejœcia” do polskiej energetyki?
4. W jaki sposób rz¹d RP ma zamiar przeciwdzia³aæ ewentualnemu sko-

kowi cen ciep³a?
5. Czy w prowadzone obecne negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹ nie nale¿y

w³¹czyæ przedstawiciela sektora ciep³owniczego?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 9.02.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Wojciecha Skurkiewicza,

przes³anego przy piœmie Marsza³ka Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2010 r. o znakach:
BPS/DSK-043-2351/10, poni¿ej przedstawiam wyjaœnienia dotycz¹ce poruszanych
w ww. oœwiadczeniu kwestii.

Ad 1. Jak rz¹d zamierza prowadziæ negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹?
System EU ETS ustanowiony dyrektyw¹ 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 13 paŸdziernika 2003 r. ustanawiaj¹c¹ system handlu przydzia³ami do
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emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniaj¹c¹ dyrektywê Rady
96/61/WE zak³ada³ przydzia³ bezp³atnych uprawnieñ do emisji dla wszystkich pod-
miotów objêtych tym systemem. Po wejœciu w ¿ycie dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego 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 cieplarnianych (dalej: Dyrektywa EU ETS) zasady przy-
dzia³u uprawnieñ do emisji uleg³y zmianie. Po roku 2012 wiêkszoœæ uprawnieñ bêdzie
sprzedawana zainteresowanym podmiotom poprzez aukcje, jednak sektor ciep³owni-
czy w roku 2013 mo¿e otrzymaæ 80% uprawnieñ bezp³atnie. W latach nastêpnych licz-
ba bezp³atnych uprawnieñ bêdzie siê zmniejszaæ corocznie o tê sam¹ wartoœæ, a¿ do
osi¹gniêcia poziomu 30% bezp³atnych uprawnieñ w roku 2020. Ca³kowita likwidacja
przydzia³ów bezp³atnych uprawnieñ ma zostaæ osi¹gniêta w roku 2027.

Przydzia³ bezp³atnych uprawnieñ do emisji dla sektorów przemys³owych (w tym
sektora produkcji ciep³a sieciowego i ciep³a w wysokosprawnej kogeneracji) bêdzie re-
gulowany zgodnie z dyrektyw¹ EU ETS poprzez zastosowanie wskaŸników emisji zwa-
nych benchmarkami. Wed³ug systemu zaproponowanego przez Komisjê Europejsk¹,
która za punkt odniesienia wskaŸników przyjmuje 10% najbardziej efektywnych insta-
lacji w danym sektorze lub podsektorze, najwiêksz¹ iloœæ darmowych uprawnieñ do
emisji (do 80%) otrzymaj¹ instalacje emituj¹ce najmniej CO2. Pozosta³e instalacje bêd¹
zmuszone dokupiæ uprawnienia do emisji w wysokoœci odpowiadaj¹cej ró¿nicy pomiê-
dzy w³asnymi wskaŸnikami emisji, a tymi osi¹ganymi przez najlepsze instalacje.

Polska w ramach komitologii podkreœla, ¿e proponowany mechanizm benchmar-
ków w przemyœle, w tym w ciep³ownictwie, w wymiarze makroekonomicznym penalizu-
je kraje i tak ju¿ gospodarczo zacofane, które z powodów bezpieczeñstwa energetycz-
nego bazuj¹ na wêglu w wytwarzaniu ciep³a. Takie rozwi¹zanie os³abia konkurencyj-
noœæ gospodarek pañstw, które znajduj¹ siê na etapie wyrównywania poziomu rozwoju
gospodarczego w stosunku do pañstw zachodnich UE. W takiej sytuacji, pomimo sto-
sowania najlepszych dostêpnych technologii i najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ opar-
tych na wêglu te podmioty bêd¹ poszkodowane, gdy¿ wskaŸnik, wed³ug którego
dostan¹ bezp³atnie uprawnienia do emisji bêdzie oparty, np. na gazie, czyli paliwie naj-
mniej emisyjnym.

Podejœcie prezentowane przez KE – zgodnie z za³o¿eniem Dyrektywy EU ETS
2009/29/WE – przy dodatkowo bardzo zaostrzonych wartoœciach benchmarków, nie
spe³nia warunku stymulowania rozwoju nowoczesnych i energooszczêdnych technolo-
gii. Zgodnie z analizami sektorowymi, zbyt restrykcyjne wskaŸniki nie przek³adaj¹ siê
na ograniczenie emisyjnoœci w systemie, lecz wp³ywaj¹ na zmniejszenie œrodków do
dyspozycji poszczególnych podmiotów gospodarczych, które mog³yby byæ zainwesto-
wane w nowoczesne technologie oraz badania i rozwój. Tak skonstruowane benchmar-
ki prowadz¹ do nieproporcjonalnej w czasie koniecznoœci zamiany paliwa, co – bior¹c
pod uwagê po³o¿enie geograficzne niektórych pañstw i brak mo¿liwoœci szybkiej, syste-
mowej zmiany mixu energetycznego – mo¿e zagra¿aæ ich bezpieczeñstwu energetycz-
nemu. Taka sytuacja stanowi potencjalne ryzyko w przypadku Polski, która musia³aby
zwiêkszyæ swoje uzale¿nienie od importu gazu.

W zwi¹zku z powy¿szym, dla Polski istotnym jest, aby podczas uzgadniania wskaŸ-
ników emisji w procedurze komitologii wziêto pod uwagê strukturê paliwow¹ wytwa-
rzania ciep³a w danym pañstwie cz³onkowskim, tzn. umo¿liwiono zastosowanie
wskaŸników wielopaliwowych – zró¿nicowanych w odniesieniu do u¿ywanego przez da-
n¹ instalacjê paliwa.

Na forum UE Polska konsekwentnie wskazuje na negatywne konsekwencje opiera-
nia wskaŸników na najbardziej efektywnych instalacjach w UE, które jest zagro¿eniem
zarówno dla bezpieczeñstwa dostaw ciep³a, jak i jakoœci powietrza (poprzez zwiêksze-
nie tzw. „niskiej emisji” w pañstwach nawêglonych, o znacz¹cym udziale ciep³ownic-
twa sieciowego i kogeneracji na rynku ciep³owniczym – Polska, Niemcy, Czechy,
Grecja, W³ochy, S³owenia). Istnieje bowiem realne niebezpieczeñstwo, ¿e z powodu
gwa³townego wzrostu cen ciep³a w wyniku koniecznoœci zakupu znacznej iloœci upraw-
nieñ przez wytwórców opieraj¹cych siê na wêglu, odbiorcy uznaj¹ za ekonomicznie
zasadne od³¹czenie siê od sieci ciep³owniczej i przejœcie na Ÿród³a indywidualne, co bê-
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dzie mia³o negatywne konsekwencje dla jakoœci powietrza w Polsce i w innych krajach
posiadaj¹cych rozwiniête scentralizowane systemy ciep³ownicze. Zagro¿enie to zosta³o
uwzglêdnione w projekcie dyrektywy o emisjach przemys³owych (IED), który zosta³ za-
akceptowany przez Radê UE w czerwcu 2009 r. wraz z art. 33e stwarzaj¹cym specjalne
uwarunkowania dla ciep³ownictwa sieciowego w zakresie redukcji emisji NOx oraz
SO2. Powy¿sze podejœcie spotyka siê tak¿e z aprobat¹ stowarzyszeñ bran¿owych, tj.:
Euroelectric, Euroheat & Power oraz Cogen.

Ad 2. Kiedy zostan¹ ustanowione przepisy ustanawiaj¹ce przydzia³ uprawnieñ dla
ciep³owni?

Zgodnie z art. 10a ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/29/WE do dnia 31 grudnia 2010 roku Komisja ma przyj¹æ w pe³ni zharmonizo-
wane w ca³ej Wspólnocie przepisy wykonawcze dotycz¹ce przydzia³u uprawnieñ do
emisji, m.in. dla sieci ciep³owniczych i wysokosprawnej kogeneracji. Zgodnie z harmo-
nogramem prac przedstawionym na stronie internetowej Komisji, do wiosny 2010 ma
byæ gotowy projekt decyzji zawieraj¹cy wartoœci „wskaŸników oraz zasady przydzia³u
bezp³atnych uprawnieñ. Do tego czasu bêd¹ trwa³y intensywne rozmowy z przedstawi-
cielami pañstw cz³onkowskich oraz przedstawicielami stowarzyszeñ sektorowych,
podczas których wypracowane zostan¹ wspólne ustalenia dotycz¹ce benchmarków.
W lipcu lub we wrzeœniu br. projekt aktu prawnego bêdzie przed³o¿ony pañstwom
cz³onkowskim do g³osowania. Ostateczne przyjêcie przepisów nast¹pi do koñca grud-
nia 2010 roku.

Ad 3. Czy mo¿liwe jest wynegocjowanie w obecnych zapisach „wêglowego podej-
œcia” do polskiej energetyki?

Polska w komitologii apeluje do pañstw cz³onkowskich oraz do Komisji Europejskiej
o wziêcie pod uwagê zasugerowanych problemów zwi¹zanych z ustaleniem benchmar-
ku dla ciep³a, jednak¿e, ze wzglêdu na specyfikê sektora ciep³ownictwa w Polsce (uzale¿-
nienie od wêgla w wytwarzaniu), wystêpuj¹ du¿e trudnoœci w pozyskaniu sojuszników
wœród innych pañstw cz³onkowskich oraz w przekonaniu przedstawicieli Komisji, co
do zasadnoœci wprowadzenia wskaŸników wielopaliwowych dla ciep³ownictwa.

Obecnie nadal trwaj¹ intensywne prace nad metodologi¹ przydzia³u uprawnieñ do
emisji i trudno jest przewidzieæ, jaki bêdzie ich koñcowy rezultat.

Ad 4. W jaki sposób rz¹d RP ma zamiar przeciwdzia³aæ ewentualnemu skokowi cen
ciep³a?

Decyduj¹cy wp³yw na poziom cen ciep³a w Polsce ma Urz¹d Regulacji Energetyki
(URE). Ceny ciep³a okreœlone s¹ za pomoc¹ taryf, które przedstawiaj¹ poszczególne
przedsiêbiorstwa do zatwierdzenia Prezesowi URE.

Szczegó³owe zasady kalkulacji taryf dla ciep³a okreœlone zosta³y w rozporz¹dzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 paŸdziernika 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o (Dz. U.
Nr 193, poz. 1423), które jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne. Przedsiêbiorstwo energetyczne opracowuje taryfê w sposób zapewnia-
j¹cy pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie okreœlonym w art. 45 ww. usta-
wy oraz kosztów ponoszonych odpowiednio w zakresie okreœlonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy. Nastêpnie przedsiêbiorstwo przedstawia
taryfê do zatwierdzenia przez Prezesa URE, który analizuje zasadnoœæ przedstawio-
nych kosztów i na ich podstawie zatwierdza indywidualn¹ taryfê dla ciep³a. Prezes URE
mo¿e odmówiæ zatwierdzenia taryfy, je¿eli stwierdzi, i¿ nie zosta³y spe³nione ww. prze-
s³anki.

W kontekœcie benchmarków dla kogeneracji, Polska równie¿ postuluje o wprowa-
dzenie benchmarku wielopaliwowego, co wp³ynie na z³agodzenie wzrostu cen po 2012 r.

Ad. 5. Czy w prowadzone obecnie negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹ nie nale¿y
w³¹czyæ przedstawiciela sektora ciep³owniczego?

W spotkaniach unijnej grupy roboczej ds. benchmarków mog¹ uczestniczyæ tylko
przedstawiciele administracji pañstw cz³onkowskich. Przedstawiciele sektorów objê-
tych systemem handlu uprawnieniami do emisji s¹ zapraszani do rozmów z Komisj¹
Europejsk¹ w ramach odrêbnych konsultacji z przemys³em oraz organizacjami poza-
rz¹dowymi.
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Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Ministerstwem Œrodowiska, które zajmuj¹ siê
tym zagadnieniem, pozostaj¹ w sta³ym kontakcie ze stowarzyszeniami bran¿owymi,
informuj¹ o bie¿¹cym postêpie prac w ramach grup roboczych oraz konsultuj¹ z sekto-
rem wszelkie podejmowane decyzje oraz poruszane kwestie.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wparcie inicjatywy polegaj¹cej

na rewaloryzacji i nadaniu nowych funkcji spo³ecznych i kulturowych budyn-
kowi koszar na terenie by³ego obozu zag³ady w Dzia³dowie. Przedmiotem pro-
jektu jest renowacja zabytkowego budynku by³ych koszar znajduj¹cych siê na
terenie by³ego hitlerowskiego obozu zag³ady w Dzia³dowie.

Przedmiotowa inicjatywa polega na udostêpnieniu odnowionego budyn-
ku koszar dla us³ug kulturalnych i spo³ecznych oraz podniesieniu atrakcyjno-
œci turystycznej Dzia³dowa jako miejscowoœci z bogat¹ ofert¹ kulturaln¹.
Odrestaurowanie budynku pozwoli przypomnieæ polskiemu spo³eczeñstwu
historiê tego miejsca i przebywaj¹cych tu ludzi. W obiekcie powstan¹ izba pa-
miêci, kaplica i sala konferencyjna. Szacuje siê, i¿ to miejsce bêdzie odwie-
dza³o oko³o czterech tysiêcy osób rocznie. Na bazie odnowionego budynku
powo³ane zostan¹ nowe instytucje nieistniej¹ce do tej pory na terenie powia-
tu dzia³dowskiego, to jest zak³ad opiekuñczo-leczniczy (czterdzieœci szeœæ
osób) i hospicjum (dwadzieœcia piêæ osób).

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Eryka Smulewicza Senatora RP (pismo

BPS/DSK-043-2352/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.) w sprawie wsparcia inicjatywy po-
legaj¹cej na rewaloryzacji i nadaniu nowych funkcji spo³ecznych i kulturowych by³e-
mu budynkowi koszarowemu w Dzia³dowie, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych
wyjaœnieñ.

Inicjatywa Dzia³dowskiego Centrum „Caritas” im. Abp. A.J. Nowowiejskiego jest
znana Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bowiem dwukrotnie by³a zg³asza-
na w ramach programu MKiDN Dziedzictwo Kulturowe jako wniosek o udzielenie dota-
cji na jej realizacjê.

Pragnê poinformowaæ, ¿e Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego mo¿e udzie-
laæ dofinansowania na realizacjê zadañ z zakresu kultury lub ochrony dziedzictwa na-
rodowego jedynie w ramach okreœlonych programów lub priorytetów. Wnioski
sk³adane do wybranych programów, oprócz spe³nienia okreœlonych regulaminami wy-
mogów formalnych, musz¹ byæ zgodne z za³o¿onymi celami programu lub priorytetu.
W przypadku Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków, do któ-
rego sk³ada³o wioski Dzia³dowskie Centrum „Caritas”, do najwa¿niejszych celów nale-
¿y konserwacja i rewaloryzacja obiektów zabytkowych oraz ich ochrona przed
degradacj¹.

Zg³aszane (w latach 2008 i 2009) przez Dzia³dowskie Centrum „Caritas” im. Abp.
A.J. Nowowiejskiego wnioski o dofinansowanie prac remontowych przy XIX-wiecznym
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budynku koszarowym w Dzia³dowie do Priorytetu Ochrona zabytków dotyczy³y robót
budowlanych przystosowuj¹cych obiekt do nowej funkcji. Oczekiwane kwoty dofinan-
sowania projektu ze strony MKiDN wynosi³y 2,97 mln z³ w 2008 roku oraz 4,05 mln z³
w 2009 roku. Wstêpne oceny wniosków przeprowadzone w Departamencie Ochrony
Zabytków MKiDN wykaza³y, ¿e znaczna czêœæ ca³kowitych planowanych kosztów reali-
zacji wnioskowanych zadañ stanowi¹ prace remontowe zwi¹zane z adaptacj¹ obiektu
do przewidywanych nowych funkcji spo³ecznych. W zwi¹zku z tym, zgodnie z zapisami
art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
nie mog³yby byæ one objête ewentualnym dofinansowaniem.

Przy bardzo ograniczonych mo¿liwoœciach finansowych MKiDN i relatywnie niskim
bud¿etem w stosunku do zg³aszanych oczekiwañ, zgodnie z rekomendacj¹ ekspertów
z Zespo³u Steruj¹cego, dofinansowanie jest udzielane na przeprowadzenie prac wy-
³¹cznie przy obiektach szczególnie zagro¿onych i o najwy¿szych walorach historycz-
nych, artystycznych i naukowych.

Ponadto nale¿y podkreœliæ bardzo du¿e zainteresowanie mo¿liwoœci¹ pozyskania
dotacji z bud¿etu MKiDN, co sprawi³o, ¿e wnioski Dzia³dowskiego Centrum „Caritas”
im. Abp. A.J. Nowowiejskiego by³y jednymi z ok. 1200 (w 2008 roku) oraz ok. 1000
(w 2009 roku) poprawnie formalnych wniosków z³o¿onych w regulaminowych termi-
nach naborów.

Pragnê podkreœliæ, ¿e ze zrozumieniem i uznaniem odnoszê siê do inicjatywy
dzia³dowskiego „Caritas”, jednak¿e bior¹c pod uwagê przytoczone wy¿ej zastrze¿enia,
jak równie¿ ze wzglêdu na ograniczony bud¿et MKiDN, mo¿liwoœci wsparcia tej cennej
inicjatywy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze œrodków finanso-
wych w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków s¹
bardzo ograniczone.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Podsekretarz Stanu
Tomasz Merta
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do dyrektor generalnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Joanny Nurkiewicz

Szanowna Pani Dyrektor!
Proszê o udzielenie informacji o planowanych terminach i zakresie prac

remontowych i modernizacyjnych drogi krajowej nr 62 na terenie gminy S³up-
no. W szczególnoœci zasadne jest wykonanie tzw. lewoskrêtów, bo to poprawi
i usprawni p³ynnoœæ ruchu, a przede wszystkim przyczyni siê do poprawy
bezpieczeñstwa podró¿nych i mieszkañców gminy S³upno. Warto podkreœliæ,
¿e gmina S³upno zadeklarowa³a wspó³udzia³ finansowy w realizacji przed-
miotowych inwestycji.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 23.02.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2353/10,

przy którym przekazano oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Eryka Smulewicza
podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r., uprzejmie przekazujê
wyjaœnienia w przedmiotowej sprawie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zdaje sobie sprawê
z charakterystyki zagro¿eñ opisanych przez Pana Senatora Eryka Smulewicza.
GDDKiA w miarê udostêpniania œrodków finansowych podejmuje dzia³ania zmierza-
j¹ce do wybudowania i utrzymania sieci dróg o najwy¿szym standardzie w mo¿liwie
najkrótszych terminach, jednak¿e ze wzglêdu na ograniczenia finansowe nie wszystkie
inwestycje mog¹ byæ realizowane w obecnej perspektywie finansowej.

GDDKiA, maj¹c na uwadze koniecznoœæ poprawy warunków na odcinku P³ock –
S³upno drogi krajowej nr 62, podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania realizacji
przedmiotowej inwestycji.

W zwi¹zku z wyst¹pieniami i spotkaniami z przedstawicielami gminy S³upno
w sprawie poprawy bezpieczeñstwa ruchu na drodze krajowej nr 62, Oddzia³ GDDKiA
w Warszawie w dniu 27 marca 2009 r. zawar³ z Gmin¹ S³upno porozumienie dotycz¹ce
opracowania dokumentacji projektowej dla odcinka P³ock – S³upno od km 123+612 do
km 130+280. W myœl ww. porozumienia Gmina S³upno zobowi¹za³a siê do partycypa-
cji w kosztach przygotowania dokumentacji w wysokoœci 50%, natomiast w kosztach
pozyskania gruntów (wyp³ata odszkodowania za nieruchomoœci przejête pod pas dro-
gowy) w 100%.

Jednak¿e w zwi¹zku z ograniczeniami œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji
GDDKiA w planach finansowych na 2010 r. nie ujêto przedmiotowego zadania. Zada-
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nie to jest przygotowywane do realizacji, jednak¿e na obecn¹ chwilê nie ma zapewnio-
nych Ÿróde³ jego finansowania.

W zwi¹zku z tym uprzejmie informujê, i¿ zadanie polegaj¹ce na poprawie stanu
drogi krajowej nr 62 na odcinku P³ock – S³upno zostanie zrealizowane pod warunkiem
zabezpieczenia œrodków finansowych na jego realizacjê.

Jednoczeœnie, uprzejmie informujê, i¿ w 2004 r. wykonana by³a na przedmiotowym
odcinku drogi nowa nawierzchnia drogi (nak³adka) od km 123+612 do km 127+823.
Dodatkowo Gmina S³upno wykona³a chodniki wzd³u¿ drogi krajowej nr 62 w miejsco-
woœci S³upno.

W 2007 r. Oddzia³ GDDKiA w Warszawie przeprowadzi³ remont mostu w S³upnie,
polegaj¹cy na remoncie elementów konstrukcyjnych oraz wymiany nawierzchni drogi.

Z szacunkiem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Andrzej Maciejewski
Dyrektor Biura Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark
i innych senatorów

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

W zwi¹zku z wyst¹pieniem w³adz powiatu drawskiego i choszczeñskie-
go dotycz¹cym zagro¿enia skreœlenia z listy kluczowych inwestycji projektu
na modernizacjê linii 15 kV na 110 kV relacji Drawsko Pomorskie – Kalisz Po-
morski, zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc w rozwi¹zaniu problemu
polegaj¹cego na braku dzia³añ ze strony Gk Energa Gdañsk.

Zaniechania ze strony wymienionego podmiotu dotycz¹ koniecznoœci
podpisania umowy przedwstêpnej, której brak skutkowaæ bêdzie skreœle-
niem inwestycji z Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ.
Negatywnie wp³ynie to na poprawê sieci energetycznej wskazanego regionu,
co z kolei bez w¹tpienia wywrze bezpoœredni wp³yw na jego rozwój.

Gra¿yna Sztark
Jan Olech
Piotr Zientarski

Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 4 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2010 roku znak: BPS/DSK-043-

-2354/10, dotycz¹cego oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ Senator Gra¿ynê Sztark
podczas 47. posiedzenia senatu RP, w sprawie projektu modernizacji linii 15 kV na
110 kV relacji Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski, uprzejmie informujê, ¿e przed-
miotowe oœwiadczenie zosta³o przekazane do Ministra Skarbu Pañstwa jako organu
w³aœciwego do udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej kwestii.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 2010.03.01

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pani Senator Gra¿yny Sztark oraz Panów Senato-
rów Jana Olecha i Piotra Zientarskiego, z³o¿one podczas 47. posiedzenia Senatu RP
w dniu 13 stycznia 2010 r., dotycz¹ce projektu na modernizacjê linii 15 kV na 110 kV
relacji Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski i braku dzia³añ ze strony Grupy Kapita³o-
wej ENERGA, po uzyskaniu wyjaœnieñ ze strony Zarz¹du ENERGA SA uprzejmie wy-
jaœniam, co nastêpuje.

Spó³ka ENERGA-OPERATOR SA, wyznaczona przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jest podmiotem, którego prawid-
³owe funkcjonowanie jest istotne dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego kra-
ju oraz ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Grupy Kapita³owej ENERGA.
Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, operator systemu dystrybucyjne-
go odpowiedzialny jest miêdzy innymi za planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej.
Spó³ka ENERGA-OPERATOR SA ma pe³n¹ œwiadomoœæ jak istotne jest zapewnienie
bezpieczeñstwa dostaw energii dla obszaru gminy Kalisz Pomorski, le¿¹cej w powiecie
drawskim. Gmina ta z racji niskiego zapotrzebowania na moc (rzêdu kilku megawatów)
zasilana jest z sieci œredniego napiêcia. Zasilanie jej z sieci 110 kV z pewnoœci¹ zwiêk-
szy³oby bezpieczeñstwo dostaw energii a jednoczeœnie wp³ynê³oby pozytywnie na mo¿-
liwoœci jej rozwoju.

Nale¿y mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e sieci 110 kV nie mo¿na traktowaæ jako sieci lo-
kalnej. Dla zapewnienia najwiêkszej efektywnoœci jej pracy i najwy¿szego poziomu nie-
zawodnoœci d¹¿y siê do zamykania linii w tzw. uk³ady pierœcieniowe, które
charakteryzuj¹ siê najbardziej optymalnym rozp³ywem mocy, zapewniaj¹cym najni¿-
szy poziom strat energii. Z tego wzglêdu zamieszczony w Regionalnym Programie Ope-
racyjnym przez w³adze województwa zachodniopomorskiego projekt, przewiduj¹cy
budowê promieniowej linii ze stacji 110/15 kV Drawsko Pomorskie do projektowanej
stacji 110/15 kV Kalisz Pomorski w ocenie Zarz¹du ENERGA-OPERATOR SA nie jest
optymalny.

W zwi¹zku z powy¿szym podjête zosta³y rozmowy z s¹siednim operatorem systemu
dystrybucyjnego, tj. ENEA Operator Sp. z o.o., na temat docelowego uk³adu powi¹zañ
sieci 110 kV na obszarze po³udniowo-wschodniej czêœci województwa zachodniopo-
morskiego. Z uwagi na plany budowy przez ENEA Operator Sp. z o.o. stacji 110/15 kV
w miejscowoœci Recz wskazane jest zamkniêcie pierœcienia 110 kV w relacji Choszczno
– Recz – Kalisz Pomorski. W takim przypadku, z uwagi na planowane przy³¹czenie
w najbli¿szych latach du¿ej iloœci farm wiatrowych na terenie pó³nocno-zachodniej
Polski i spodziewane z tego tytu³u du¿e przep³ywy mocy liniami 110 kV w kierunku po-
³udniowym, niemo¿liwa by³aby praca w uk³adzie pierœcieniowym linii Drawsko Pomor-
skie – Kalisz Pomorski.

W ocenie Zarz¹du znacznie lepsz¹ alternatyw¹ dla tego projektu mo¿e byæ budo-
wa linii relacji Kalisz Pomorski – Miros³awiec, w której przep³ywy mocy bêd¹ w znacz-
nie mniejszym stopniu zale¿ne od pracy farm wiatrowych i bêdzie ona pracowaæ
pierœcieniowo. Drugim argumentem za budow¹ linii Kalisz Pomorski – Miros³awiec
jest oko³o dwukrotnie mniejsza d³ugoœæ tej linii w stosunku do linii Drawsko Pomor-
skie – Kalisz Pomorski, co znacz¹co wp³ynie na zmniejszenie wymaganych nak³adów
na realizacjê inwestycji oraz przyspieszenie terminu jej realizacji. Dodaæ nale¿y, ¿e
nowa koncepcja docelowego uk³adu sieci uzyska³a równie¿ akceptacjê ENEA Opera-
tor sp. z o.o.
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W chwili obecnej ENERGA-OPERATOR SA jest w trakcie przygotowañ do zlecenia
opracowania studium wykonalnoœci linii Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski, które
bêdzie podstaw¹ do podjêcia decyzji o opracowaniu dokumentacji projektowej tej linii.
Na tym etapie nie mo¿na jednak jednoznacznie zadeklarowaæ terminu realizacji tej in-
westycji – bêdzie to mo¿liwe dopiero po opracowaniu studium wykonalnoœci.

MINISTER
SKARBU PAÑSTWA
z up. Sekretarz Stanu
Jan Bury
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark
i innych senatorów

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Tomasza Siemoniaka

W zwi¹zku z wyst¹pieniem pana Krzysztofa Lisa, przewodnicz¹cego Kon-
wentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, doty-
cz¹cym stanu zagospodarowania i bezpieczeñstwa na terenach przejêtych od
wojsk Federacji Rosyjskiej, zwracamy siê z proœb¹ o mo¿liwoœæ kontynuacji
programu wieloletniego pod nazw¹ „Zagospodarowanie przejêtego mienia i re-
kultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”.

Poniewa¿ by³ to program wieloletni, samorz¹dy województwa zachodnio-
pomorskiego, u których wystêpuje problem terenów zdegradowanych przez
wojska Federacji Rosyjskiej, przejê³y na swoje bud¿ety obowi¹zek finanso-
wania w zakresie zagospodarowania tych terenów lub finansowa³y je z in-
nych Ÿróde³.

Panie Ministrze, poniewa¿ zjawiska zwi¹zane z zagro¿eniem dla zdrowia
i ¿ycia ludzi oraz stwarzaj¹ce nadzwyczajne zagro¿enie dla œrodowiska, po-
wsta³e w wyniku stacjonowania wojsk Federacji Rosyjskiej, s¹ na terenach
województwa zachodniopomorskiego nadal obecne, zwracamy siê z proœb¹
o rozwa¿enie kontynuowania wymienionego programu.

Gra¿yna Sztark
Jan Olech
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2355/10) przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pani¹ Gra-
¿ynê Sztark wraz z innymi Senatorami podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu
13 stycznia 2010 roku w sprawie stanu zagospodarowania i bezpieczeñstwa na tere-
nach przejêtych od wojsk Federacji Rosyjskiej, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce
informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ Program Wieloletni pn. „Zagospodarowanie przejête-
go mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”
na lata 2001–2007 realizowany by³ na podstawie uchwa³y Nr 72/2000 Rady Ministrów
z dnia 7 listopada 2000 roku, zmienionej nastêpnie uchwa³¹ Nr 171/2002 Rady Mini-
strów z dnia 27 sierpnia 2002 roku oraz uchwa³¹ Nr 204/2004 Rady Ministrów z dnia
31 sierpnia 2004 roku.

Nadrzêdnym celem przedmiotowego Programu by³a realizacja zadañ zwi¹zana z re-
kultywacj¹ terenów by³ych poligonów zagro¿onych niewypa³ami i niewybuchami, lik-
widacja szkód ekologicznych, likwidacja ska¿eñ wód i gruntów œrodkami
ropopochodnymi i innymi œrodkami chemicznymi. Przedmiotowe zadania stanowi³y
zadania priorytetowe, likwiduj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego.
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Realizacja zadañ wynikaj¹cych z za³o¿eñ ww. Programu w poszczególnych latach fi-
nansowana by³a w ramach œrodków finansowych pochodz¹cych z rezerwy celowej bud-
¿etu pañstwa. Na realizacjê zadañ Programu w latach 2001–2007 z bud¿etu pañstwa
przekazane zosta³y œrodki finansowe w wysokoœci 55 mln z³, z czego na realizacjê za-
dañ priorytetowych przekazano œrodki finansowe w wysokoœci 15,5 mln z³, co stanowi-
³o 28% ca³oœci œrodków finansowych przeznaczonych na realizacjê przedmiotowego
Programu. Pozosta³e œrodki przeznaczone zosta³y na dofinansowanie zadañ z zakresu
zagospodarowania przejêtych od wojsk Federacji Rosyjskiej nieruchomoœci, odtworze-
nia infrastruktury technicznej na potrzeby mieszkalnictwa, s³u¿by zdrowia, oœwiaty,
kultury oraz administracji publicznej.

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji kieruj¹c siê trosk¹ o pomyœlne
zakoñczenie zadañ objêtych Programem Wieloletnim, a zw³aszcza d¹¿¹c do likwidacji
zagro¿eñ wynikaj¹cych z niedokoñczonych rekultywacji terenów z niewypa³ów i niewy-
buchów oraz innych niebezpiecznych zanieczyszczeñ, przygotowa³o projekt uchwa³y
Rady Ministrów, maj¹cy na celu kontynuacjê przedmiotowego Programu w latach
2009–2011. Jednak¿e podjête przez MSWiA prace legislacyjne zmierzaj¹ce do przyjêcia
przez Radê Ministrów stosownej uchwa³y nie zosta³y zakoñczone. Decyzja o zaprzesta-
niu prac maj¹cych na celu kontynuacjê przedmiotowego Programu, spowodowana by³a
prognozowanym poziomem wydatków bud¿etu pañstwa w latach nastêpnych, a tak¿e
dzia³aniami antykryzysowymi Rz¹du i og³oszonym w zwi¹zku z tym w styczniu 2010
roku „Planem rozwoju i konsolidacji finansów 2010–2011”. Ponadto, w zwi¹zku z wdra-
¿aniem efektywnego planowania wieloletniego, celem polityki gospodarczej Rz¹du jest
d¹¿enie do konsolidacji finansów publicznych, przy równoczesnej konsekwentnej rea-
lizacji priorytetów rozwojowych polskiej gospodarki. Powy¿sze oznacza podejmowanie
dzia³añ zmierzaj¹cych do rezygnacji z tzw. „wydatków sztywnych”.

Z uwagi na brak mo¿liwoœci zapewnienia w bud¿ecie pañstwa œrodków finanso-
wych na dalsze dzia³ania zwi¹zane z zagospodarowaniem mienia i rekultywacj¹ obsza-
rów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej uprzejmie informujê, i¿
kontynuacja Programu Wieloletniego pn. „Zagospodarowanie przejêtego mienia i rekul-
tywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” – nie jest obecnie
mo¿liwa.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Zdzis³awa Pupy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska,
do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

oraz do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie
Ministrze!

Wed³ug szeroko upowszechnionej przez media informacji Pan Premier Do-
nald Tusk w styczniu br. podj¹³ decyzjê o pozbawieniu prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza jednomiesiêcznego wynagrodzenia
za pracê w zwi¹zku ze skandalem bezzasadnego wstrzymania w 2010 r. do-
stawy leków onkologicznych.

Proszê o wskazanie podstawy prawnej tej decyzji oraz o wyjaœnienie, czy
jest w polskich przepisach prawa uregulowanie pozwalaj¹ce pracownikowi
zrezygnowaæ z nale¿nego mu wynagrodzenia za pracê.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 28 stycznia 2010 r.

Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister,
w za³¹czeniu przesy³am, wed³ug w³aœciwoœci, tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez

senatora Grzegorza Wojciechowskiego oraz senatora Zdzis³awa Pupê podczas 47. po-
siedzenia Senatu RP, znak BPS/DSK-043-2359/10, skierowanego przez Marsza³ka
Senatu RP do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, w sprawie wskazania podstawy praw-
nej do decyzji pozbawienia jednomiesiêcznego wynagrodzenia za pracê Prezesa NFZ,
w zwi¹zku ze skandalem bezzasadnego wstrzymania w 2010 r. dostawy leków onkolo-
gicznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej uprzejmie informuje, ¿e status Prezesa
NFZ okreœlaj¹ przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy, Prezesa NFZ powo³uje Prezes Rady Mini-
strów, spoœród osób wy³onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w³aœciwego do spraw zdrowia, po zasiêgniêciu opinii Rady NFZ. Pre-
zes Rady Ministrów odwo³uje Prezesa NFZ na wniosek ministra w³aœciwego do spraw
zdrowia, po zasiêgniêciu opinii Rady NFZ.

Przepisy wymienionej ustawy reguluj¹ tak¿e kwestiê kary pieniê¿nej, jak¹ minister
w³aœciwy do spraw zdrowia mo¿e na³o¿yæ na Prezesa NFZ w przypadku np. naruszenia
prawa lub interesów œwiadczeniobiorców (art. 167 ust. 1). Zgodnie z art. 183 ustawy,
kary pieniê¿ne, o których mowa w art. 167, 170 i 171, podlegaj¹ egzekucji w trybie
przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Przy ustalaniu wysokoœci
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kary pieniê¿nej nak³adanej na podstawie przepisów ustawy minister w³aœciwy do
spraw zdrowia jest obowi¹zany uwzglêdniaæ rodzaj i wagê stwierdzonych nieprawid³o-
woœci. Od decyzji w sprawie kar pieniê¿nych przys³uguje skarga do s¹du administra-
cyjnego.

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ NFZ sprawuje minister w³aœciwy do spraw zdrowia. Na
zasadach przewidzianych w ustawie i przepisach szczególnych nadzór w zakresie go-
spodarki finansowej NFZ sprawuje minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych,
stosuj¹c kryterium legalnoœci, rzetelnoœci, celowoœci i gospodarnoœci (art. 162 usta-
wy). Narodowy Fundusz Zdrowia jest pañstwow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ posiadaj¹c¹
osobowoœæ prawn¹ (art. 96 ust. 1 ustawy), a zatem w zakresie warunków wynagradza-
nia Prezesa maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradza-
niu osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z póŸn.
zm.). W œwietle art. 6 tej ustawy organem w³aœciwym w zakresie wynagrodzenia miesiêcz-
nego Prezesa NFZ jest Prezes Rady Ministrów (ust. 3) lub Minister Zdrowia (ust. 1).

Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie jest zamieszczony w wykazie jednostek
organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, stanowi¹cym
za³¹cznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. (M.P. Nr 47,
poz. 692).

Maj¹c na uwadze powy¿sze, informujê, ¿e Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej nie
jest w³aœciwy do udzielenia odpowiedzi na powy¿sze oœwiadczenie.

Z powa¿aniem

MINISTER
Jolanta Fedak

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.02.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na oœwiadczenie senatorów Pana Grzegorza Wojciechowskiego i Pa-
na Zdzis³awa Pupy, przekazane przy piœmie Pani Wicemarsza³ek Krystyny Bochenek
z dnia 20 stycznia 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2358/10), w sprawie wskazania pod-
stawy prawnej do decyzji pozbawienia jednomiesiêcznego wynagrodzenia za pracê Pre-
zesa NFZ, w zwi¹zku ze wstrzymaniem w 2010 r. dostawy leków onkologicznych,
uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Status Prezesa NFZ okreœlony jest przez przepisy 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 ze zm.). Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy, Prezesa NFZ po-
wo³uje Prezes Rady Ministrów, spoœród osób wy³onionych w drodze otwartego i konku-
rencyjnego naboru, na wniosek ministra w³aœciwego do spraw zdrowia, po zasiêgniêciu
opinii Rady NFZ. Prezes Rady Ministrów odwo³uje Prezesa NFZ na wniosek ministra
w³aœciwego do spraw zdrowia, po zasiêgniêciu opinii Rady NFZ.

Przepisy ww. ustawy reguluj¹ tak¿e kwestiê kary pieniê¿nej, jak¹ minister w³aœci-
wy do spraw zdrowia mo¿e na³o¿yæ na Prezesa NFZ w przypadku np. naruszenia prawa
lub interesów œwiadczeniobiorców (art. 167 ust. 1). Zgodnie z art. 183 ustawy, kary
pieniê¿ne, o których mowa w art. 167, 170, 171, podlegaj¹ egzekucji w trybie przepi-
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sów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji. Przy ustalaniu wysokoœci kary
pieniê¿nej nak³adanej na podstawie przepisów ustawy minister w³aœciwy do spraw
zdrowia jest obowi¹zany uwzglêdniaæ rodzaj i wagê stwierdzonych nieprawid³owoœci.
Od decyzji w sprawie kar pieniê¿nych przys³uguje skarga do s¹du administracyjnego.

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ NFZ sprawuje minister w³aœciwy do spraw zdrowia. Na
zasadach przewidzianych w ustawie i przepisach szczególnych nadzór w zakresie go-
spodarki finansowej NFZ sprawuje minister w³aœciwy do spraw finansów publicznych,
stosuj¹c kryterium legalnoœci, rzetelnoœci, celowoœci i gospodarnoœci (art. 162 ustawy).

Narodowy Fundusz Zdrowia jest pañstwow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ posiadaj¹c¹
osobowoœæ prawn¹ (art. 98 ust. 1 ustawy), a zatem w zakresie warunków wynagradzania
Prezesa maj¹ zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kieruj¹cych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z póŸn. zm.).

W zwi¹zku z powy¿szym, Minister Zdrowia w ramach uprawnieñ nadzorczych, wy-
da³ decyzjê, na mocy której Prezes NFZ zosta³ pozbawiony jednomiesiêcznego wynagro-
dzenia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 23 lutego 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 stycznia 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2360/10,

dotycz¹ce wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechow-
skiego oraz senatora Zdzis³awa Pupê podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu
13 stycznia 2010 r., uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Przedmiotowe oœwiadczenie dotyczy podstawy prawnej decyzji og³oszonej przez
p. Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów, odnoœnie do pozbawienia p. Jacka Pasz-
kiewicza – Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jednomiesiêcznego wynagrodzenia
za pracê. Przedmiotowa decyzja zwi¹zana by³a z wydaniem przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia zarz¹dzenia Nr 65/2009/DGL w sprawie okreœlenia warunków za-
wierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne pro-
gramy zdrowotne.

Podstaw¹ wydania decyzji by³ art. 167 ust. 1 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.).

Wskazaæ nale¿y, i¿ zgodnie z art. 167 ust. 1 wymienionej ustawy, minister w³aœciwy
do spraw zdrowia mo¿e na³o¿yæ m.in. na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia karê
pieniê¿n¹ w wysokoœci do trzykrotnego miesiêcznego wynagrodzenia tej osoby, nieza-
le¿nie od innych œrodków nadzoru przewidzianego przepisami prawa, w przypadku:
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1) naruszenia prawa,
2) naruszenia statutu Funduszu,
3) naruszenia interesów œwiadczeniodawców,
4) odmowy udzielenia wyjaœnieñ i informacji, dotycz¹cych ³¹cznego sprawozdania fi-

nansowego Funduszu (art. 128 ust. 5) oraz innych danych funkcjonowania Fun-
duszu (art. 165 ust. 1 pkt 1–4).

Powo³any przepis stanowi zatem podstawê prawn¹ do na³o¿enia kary pieniê¿nej na
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokoœci miesiêcznego wynagrodzenia.
Przedmiotowa sankcja ma charakter administracyjny. Faktycznie zatem nie dochodzi
do pozbawienia wynagrodzenia za pracê, jak wskazano w oœwiadczeniu, ale do na³o¿e-
nia kary pieniê¿nej w wysokoœci uwarunkowanej wysokoœci¹ wynagrodzenia za pracê.

Zaznaczyæ nale¿y, i¿ przepis nie nak³ada na uprawniony organ, w tym wypadku Mi-
nistra Zdrowia, obowi¹zku wymierzenia kary pieniê¿nej. W tym zakresie organ admini-
stracji publicznej korzysta z uprawnienia do dzia³ania na zasadach uznania
administracyjnego. Zwróciæ nale¿y uwagê, i¿ zgodnie z orzecznictwem dotycz¹cym sto-
sowania omawianego przepisu, do wymierzenia kary pieniê¿nej na podstawie art. 167
wymienionej ustawy wymagane jest nie tylko wykazanie naruszenia prawa, statutu
lub interesów œwiadczeniobiorców b¹dŸ odmowy udzielenia wyjaœnieñ i informacji.
Niezbêdne jest tak¿e przypisanie wskazanej osobie odpowiedzialnoœci za dane dzia³a-
nie lub zaniechanie. Organ w³aœciwy do wymierzenia kary jest obowi¹zany do dok³ad-
nego wykazania, dlaczego dan¹ osobê uwa¿a za odpowiedzialn¹ i w czym przejawia siê
ta odpowiedzialnoœæ (wyrok NSA w Warszawie z dnia 10.12.2006 r. sygn. II GSK
152/06, ONSA i WSA 2007/3/69).

Zatem powo³any powy¿ej przepis w opisanej w oœwiadczeniu sprawie, stanowi³
podstawê podjêcia przez w³aœciwy organ decyzji administracyjnej w przedmiocie na³o-
¿enia na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia kary pieniê¿nej w wysokoœci miesiêcz-
nego wynagrodzenia tej osoby.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielokrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra z zapytaniami i proœbami

o rozwa¿enie mo¿liwoœci udzielenia pomocy beneficjentom programu „U³at-
wianie startu m³odym rolnikom”, którzy nie s¹ w stanie, nie z powodu w³as-
nych b³êdów i zaniedbañ, co podkreœlam, wype³niæ podpisanej z ARiMR
umowy o dofinansowanie. Jeszcze raz pragnê podkreœliæ, i¿ w wyniku zmia-
ny ustawy o systemie oœwiaty w roku 2007, a wiêc w momencie kiedy
wszyscy, podkreœlam, wszyscy beneficjenci mieli podpisane z ARiMR umowy
o dofinansowanie, zniesiono mo¿liwoœæ uzyskania uprawnieñ rolniczych po-
przez ukoñczenie kursu eksternistycznego.

Panie Ministrze, mimo wielokrotnie wysy³anych zapytañ nigdy nie otrzy-
ma³em odpowiedzi, jak to jest mo¿liwie, ¿e prawo dzia³a wstecz, i ¿e nie za-
pewniono tym m³odym ludziom innego, alternatywnego rozwi¹zania, tylko
pozostawiono ich samym sobie! Dlaczego urzêdnicy z Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wykazali siê kompletnym brakiem odpowiedzialnoœci i nie syg-
nalizowali Ministerstwu Edukacji Narodowej podczas zmiany ustawy o syste-
mie edukacji w ramach konsultacji resortowych takiego zagro¿enia
i problemu?! Jak wynika z informacji ministerstwa edukacji, resort rolnictwa
nie mia³ ¿adnych uwag. Jak to mo¿liwe, ¿e resort, który ma dbaæ o sprawy wsi
i rolników, zamiast pomagaæ, szkodzi?!!

Do mojego biura zg³asza siê coraz wiêcej zdesperowanych m³odych rolni-
ków, którzy otrzymuj¹ wezwania z ARiMR do zwrotu otrzymanej pomocy
w zwi¹zku z niedope³nieniem warunków umowy, to znaczy nieuzupe³nie-
niem wykszta³cenia. Tylko ¿e oni chc¹ to wykszta³cenie uzupe³niæ, ale nie ma-
j¹ takiej mo¿liwoœci, bo przecie¿ sami sobie kursów nie zorganizuj¹
i egzaminów nie przeprowadz¹.

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie, dlaczego Pan Minister, jako osoba
nadzoruj¹ca system oœwiaty rolniczej, nie rozwi¹za³ tego problemu. Dlaczego
stosuje Pan rozwi¹zanie najprostsze, to znaczy rêkami podleg³ych mu urzêd-
ników ARiMR odbiera tym m³odym ludziom przyznane i bardzo czêsto zain-
westowane w gospodarstwo dofinansowania? Otó¿ pragnê podkreœliæ, i¿
wiêkszoœæ z tych m³odych ludzi inwestowa³o te pieni¹dze w swoje gospodar-
stwa, czyni¹c je bardziej konkurencyjnymi i ekonomicznie ¿ywotnymi, co po-
twierdzaj¹ stosownymi dokumentami ksiêgowymi, to jest fakturami. Czy Pan
Minister nie widzi zagro¿enia, nie widzi, ¿e ¿¹danie zwrotu premii wraz z od-
setkami spowoduje groŸbê upadku wielu prowadzonych przez m³odych ludzi
gospodarstw? Co wiêcej, zniechêci tych ludzi do prowadzenia gospodarstw
i porzuc¹ oni to niejednokrotnie od pokoleñ uprawiane zajêcie, zasilaj¹c rze-
sze bezrobotnych na obszarach wiejskich. Czy zdaniem Pana Ministra nie za-
trzyma to wymiany pokoleniowej w gospodarstwach? A to by³ przecie¿ jeden
z priorytetów programu rozwoju obszarów wiejskich. Czy zdaniem Pana Mi-
nistra w obecnej sytuacji wszystkie cele stawiane przed programem „U³at-
wienie startu m³odym rolnikom” zostan¹ wype³nione?

Ponownie zwracam siê do Pana Ministra o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy w zwi¹zku z tak licznymi sprawami o zwrot premii nie by³aby za-

sadna zmiana stanowiska ARiMR w sprawie zaliczenia do tych piêciu lat
okresu od chwili przejêcia gospodarstwa do chwili podpisania umowy
z ARiMR? Chodzi o okres piêciu lat konieczny do uzyskania kwalifikacji rolni-
czych i rozliczenia pomocy. Proszê o uzasadnienie odpowiedzi.

2. Ilu m³odym rolnikom skrócono wymagany okres uzyskania wy-
kszta³cenia? Od ilu z nich ARiMR za¿¹da³a zwrotu przyznanej pomocy?

3. Ilu m³odym rolnikom skrócono okres, po którym nastêpuje rozliczenie
z ARiMR? Od ilu z nich ARiMR za¿¹da³a zwrotu przyznanej pomocy?

4. Czy nie jest Panu Ministrowi wstyd, jako rolnikowi i ministrowi rolnictwa
i rozwoju wsi, z powodu stanowiska, jakie Pañski resort zaj¹³ w tej sprawie mimo
wielokrotnych informacji o krzywdzeniu m³odych rolników przez ARiMR i MRiRW,
zawartych chocia¿by w wielu moich kierowanych do Pana oœwiadczeniach?
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Proszê Pana Ministra o rzetelne ustosunkowanie siê do sprawy zwrotu
premii przez m³odych rolników, gdy¿ na tê odpowiedŸ z niecierpliwoœci¹ ocze-
kuje wielu niepewnych swego losu i losu swojego gospodarstwa m³odych rol-
ników.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿one

w dniu 13 stycznia br. podczas 47. posiedzenia Senatu RP i przes³ane przy piœmie
z dnia 20 stycznia br., znak: BPS/DSK-043-2356/10, dotycz¹ce wprowadzonej w 2007
roku nowelizacji przepisów o systemie oœwiaty i jej wp³ywu na mo¿liwoœæ wywi¹zania
siê przez beneficjentów dzia³ania 1.2. „U³atwianie startu m³odym rolnikom” Sektoro-
wego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” z na³o¿onego na nich zobowi¹zania do
uzupe³nienia wykszta³cenia, uprzejmie informujê, ¿e poruszone przez Pana Senatora
kwestie by³y ju¿ przedmiotem wczeœniejszych oœwiadczeñ skierowanych do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister kilkukrotnie przedstawia³ stanowisko resortu rolnictwa
i udziela³ Panu Senatorowi wyczerpuj¹cych wyjaœnieñ w sprawie ustanowionego
w ramach ww. dzia³ania warunku posiadania rolniczych kwalifikacji zawodowych oraz
okolicznoœci, w jakich dopuszczalne jest przed³u¿enie terminu na jego spe³nienie.
W za³¹czeniu* pozwalam sobie przes³aæ kopie odpowiedzi udzielonych na otrzymane
oœwiadczenia Pana Senatora.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego
oraz do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W 2007 r. Najwy¿sza Izba Kontroli dokona³a kontroli administracyjnego

sprawowania nadzoru nad prowadzeniem wielkoprzemys³owego chowu
trzody chlewnej w Polsce. Wyniki tej kontroli zosta³y przedstawione w infor-
macji zbiorczej opublikowanej przez NIK w listopadzie 2007 r. W informacji tej
zawarte zosta³y istotne zalecenia dla kontrolowanego G³ównego Inspektora-
tu Œrodowiska, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Panów Ministrów z proœb¹ o informacjê,
jak obecnie wygl¹da nadzór nad funkcjonowaniem ferm chowu trzody chlewnej.

W kontroli NIK wykazano, i¿ zasadniczym problemem pozostawa³o ustale-
nie liczby podmiotów zobligowanych do posiadania pozwoleñ zintegrowanych
na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli trzody chlewnej, a nadzór or-
ganów administracji rz¹dowej nad prawid³owym funkcjonowaniem wielko-
przemys³owych ferm trzody chlewnej, g³ównie w zakresie przestrzegania
przepisów ochrony œrodowiska, zw³aszcza dotycz¹cych w³aœciwego zagospo-
darowania p³ynnych nawozów naturalnych, by³ niewystarczaj¹cy i niesku-
teczny. Co siê zmieni³o przez ostatnie dwa lata w tym zakresie?

Ponadto Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a siê do prezesa Rady Ministrów
z dwoma wnioskami: po pierwsze, o spowodowanie wprowadzenia jednolite-
go systemu umo¿liwiaj¹cego uzyskiwanie bie¿¹cej i wiarygodnej informacji
o liczbie wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej, a po drugie, o wprowa-
dzenie zmian legislacyjnych maj¹cych na celu zintegrowanie wspó³pracy in-
spekcji nadzoruj¹cych funkcjonowanie wielkoprzemys³owych ferm trzody
chlewnej. Czy przez ostatnie dwa lata powsta³y akty prawne reguluj¹ce ten
obszar?

Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a siê tak¿e do ministra œrodowiska z wnios-
kami o: zainicjowanie zmian legislacyjnych zobowi¹zuj¹cych podmioty do posia-
dania pozwolenia zintegrowanego niezale¿nie od formalnie dokonanych
podzia³ów instalacji do chowu lub hodowli trzody chlewnej; wprowadzenie do
rozporz¹dzenia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych
powodowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodni-
czych albo œrodowiska jako ca³oœci (DzU nr 122 poz. 1055) zmian uzale¿nia-
j¹cych obowi¹zek uzyskania pozwolenia zintegrowanego od wielkoœci
utrzymywanego pog³owia trzody chlewnej, wyliczanego wed³ug jednolitego
wskaŸnika, niezale¿nie od kategorii wagowej zwierz¹t; opracowanie przepisów
dotycz¹cych wartoœci odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metod
oceny jakoœci zapachowej powietrza.

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi NIK zwróci³ siê z wnioskiem o dokona-
nie przegl¹du i analizy zakresu informacji o trzodzie chlewnej w Systemie
Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t oraz podjêcie stosowanych dzia³añ w celu
zapewnienia prawid³owego ich gromadzenia.

Czy podleg³e panom ministrom G³ówny Inspektorat Œrodowiska i Inspek-
cja Weterynaryjna przedstawi³y rozwi¹zania w tym zakresie?

W odpowiedzi na moje oœwiadczenie w tej sprawie z³o¿one na 4. posie-
dzeniu Senatu RP ministerstwo rolnictwa w piœmie z dnia 1 lutego 2008 r.
nr ¯W bok/jp-4107/2008 pisa³o, i¿ w celu wzmocnienia nadzoru nad Inspek-
cj¹ Weterynaryjn¹ g³ówny lekarz weterynarii ma przedstawiæ szczegó³ow¹
informacjê dotycz¹c¹ nadzoru w zakresie funkcjonowania wielkoprzemys³o-
wych ferm trzody chlewnej za rok 2007.

Proszê o informacjê, co zawiera³ ten raport, oraz czy g³ówny lekarz wete-
rynarii przedstawi³ takie informacje za lata 2008 i 2009, a jeœli tak, to co one
zawiera³y?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2010.02.24

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojciechow-

skiego na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. w sprawie realizacji
wniosków pokontrolnych kontroli przeprowadzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli
w okresie od 25 wrzeœnia do 17 listopada 2006 r. w zakresie sprawowania nadzoru nad
wielkoprzemys³owymi fermami trzody chlewnej, przekazanego przy piœmie znak
BPS/DSK-043-2356/10 z dnia 20 stycznia 2010 r., uprzejmie informujê co nastêpuje.

Realizuj¹c wniosek dotycz¹cy wzmocnienia nadzoru nad Inspekcj¹ Weterynaryjn¹
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróci³o siê do G³ównego Lekarza Weterynarii
o przedstawienie szczegó³owej informacji dotycz¹cej nadzoru w zakresie funkcjonowa-
nia wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej za rok 2007 oraz przedstawianie przed-
miotowej informacji w przysz³ych okresach w cyklach pó³rocznych. Od 2008 r. G³ówny
Lekarz Weterynarii przekazuje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdania
z bie¿¹cych kontroli, w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem ferm trzody chlewnej,
w trybie pó³rocznym. Jako kryterium kwalifikacji przyjêto obsadê fermy w liczbie mini-
mum 2000 sztuk zwierz¹t o wadze ponad 30 kg lub utrzymywanie 750 loch.

Na koniec 2008 r. pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej pozostawa³o 127 ferm
wielkoprzemys³owych trzody chlewnej, których liczbê w poszczególnych wojewódz-
twach w kolejnych kwarta³ach 2008 r. przedstawia poni¿sza tabela:

Województwo
Liczba wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej w 2008 r.

I kwarta³ II kwarta³ III kwarta³ IV kwarta³

dolnoœl¹skie 3 4 4 6

kujawsko-pomorskie 13 13 13 13

lubelskie 6 6 6 6

lubuskie 9 10 12 11

³ódzkie 4 4 4 4

ma³opolskie 0 0 1 1

mazowieckie 2 2 5 5

opolskie 2 3 4 4

podkarpackie 3 3 3 3

podlaskie 1 1 1 0

pomorskie 11 11 11 11

œl¹skie 4 4 4 4

œwiêtokrzyskie 4 2 3 4

warmiñsko-mazurskie 13 14 12 15

wielkopolskie 31 31 31 25

zachodniopomorskie 29 12 16 15

SUMA 135 120 130 127
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Na koniec 2009 r. pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej pozostawa³o 146 ferm
wielkoprzemys³owych trzody chlewnej, których liczbê w poszczególnych wojewódz-
twach w kolejnych kwarta³ach 2009 r. przedstawia poni¿sza tabela:

Województwo
Liczba wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej w 2008 r.

I kwarta³ II kwarta³ III kwarta³ IV kwarta³

dolnoœl¹skie 8 9 9 11

kujawsko-pomorskie 13 12 12 13

lubelskie 7 7 7 7

lubuskie 13 13 13 13

³ódzkie 4 4 4 4

ma³opolskie 1 1 1 1

mazowieckie 0 0 1 2

opolskie 4 4 4 4

podkarpackie 3 3 3 3

podlaskie 0 0 0 1

pomorskie 13 13 13 13

œl¹skie 4 4 4 4

œwiêtokrzyskie 4 5 6 4

warmiñsko-mazurskie 15 15 16 14

wielkopolskie 23 24 23 23

zachodniopomorskie 24 24 31 31

SUMA 136 138 147 146

W oparciu o przepisy zawarte w:
• ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33,

poz. 287 z póŸn. zm.),
• ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,

poz. 1002 z póŸn. zm.),
• ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu cho-

rób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z póŸn. zm.),
• rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 wrzeœnia 2003 r. w spra-

wie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierz¹t go-
spodarskich (Dz. U. z 2003 r. nr 167, poz. 1629 z póŸn. zm.),

w 2008 i 2009 r. Inspekcja Weterynaryjna przeprowadzi³a ³¹cznie 425 kontroli ww.
ferm. Kontrole prowadzone by³y ze szczebla powiatowego oraz ze szczebla wojewódzkiego
Inspekcji Weterynaryjnej. By³y to kontrole kompleksowe obejmuj¹ce sprawdzenie:

• spe³niania wymogów zabezpieczenia przeciwepizootycznego ferm oraz zapewnie-
nia na nich warunków technicznych, sanitarnych i higienicznych;

• przechowywania œrodków dezynfekcyjnych i prawid³owoœci ich stosowania oraz
przechowywania œrodków leczniczych stosowanych u zwierz¹t i dokumentacji le-
czenia;

• warunków dobrostanu zwierz¹t;
• wymagañ odnoœnie do œrodków ¿ywienia zwierz¹t;
• postêpowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzêcego;
• wymagañ odnoœnie do prowadzenia niezbêdnej dokumentacji na fermie.
Przeprowadzano równie¿ kontrole poœwiêcone sprawdzaniu spe³niania wymagañ

dotycz¹cych konkretnego obszaru dzia³alnoœci ferm, np. dobrostanu zwierz¹t czy wy-
twarzania pasz.

W nastêpstwie wykonanych kontroli Inspekcja przeprowadzi³a dodatkowo 51 re-
kontroli w celu sprawdzenia wykonania zaleceñ pokontrolnych. W przypadkach,
w których stwierdzone uchybienia nie mia³y znacz¹cego wp³ywu na zdrowie zwierz¹t
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oraz bezpieczeñstwo zdrowia publicznego, obligowano w³aœcicieli do pisemnego zawia-
domienia o sposobie i terminie wykonania zaleceñ pokontrolnych.

Podczas kontroli ferm wielkoprzemys³owych trzody chlewnej przeprowadzonych
w 2008 i 2009 r. najczêœciej stwierdzano nastêpuj¹ce nieprawid³owoœci:

• rozbie¿noœci pomiêdzy liczb¹ zwierz¹t faktycznie stwierdzan¹ w kontrolowanym
stadzie, a danymi figuruj¹cymi w Centralnej Bazie Danych Systemu Identyfikacji
i Rejestracji Zwierz¹t (IRZ);

• uchybienia w zakresie zabezpieczenia przeciwepizootycznego ferm, tj. brak lub nie-
dostateczna liczba mat dezynfekcyjnych, niedostateczne zabezpieczenie budyn-
ków przed dostêpem zwierz¹t z zewn¹trz (gryzoni, ptaków, owadów), brak wyma-
ganego oznakowania budynków inwentarskich, niedostateczna iloœæ lub niew³a-
œciwy sposób przechowywania œrodków dezynfekcyjnych w gospodarstwie;

• niew³aœciwe przechowywanie odpadów oraz zw³ok pad³ych zwierz¹t;
• niew³aœciwy sposób przechowywania materia³ów paszowych;
• uchybienia dotycz¹ce systemu wentylacji w budynkach inwentarskich lub brak

urz¹dzeñ sygnalizuj¹cych awariê tego systemu;
• z³y stan sanitarny i higieniczny pomieszczeñ dla zwierz¹t lub sprzêtu do obs³ugi

zwierz¹t;
• nieprawid³owoœci w zakresie prowadzenia ksi¹g rejestracji stada oraz ewidencji le-

czenia zwierz¹t;
• uchybienia w zakresie dobrostanu, m.in. niew³aœciwe warunki oœwietlenia pomie-

szczeñ dla zwierz¹t, brak materia³u do budowy gniazd dla loch, brak materia³ów
absorbuj¹cych uwagê zwierz¹t, z³y stan techniczny pomieszczeñ dla zwierz¹t, nie-
w³aœciwa powierzchnia kojców dla zwierz¹t.

£¹cznie w 2008 i 2009 r. przeprowadzono 425 kontroli ferm, nieprawid³owoœci
stwierdzono w 135 przypadkach. W 27 przypadkach usuniêcie nieprawid³owoœci na-
kazano w drodze decyzji administracyjnych, a w trzech przypadkach zastosowano karê
grzywny. W pozosta³ych przypadkach zalecenia wraz z terminami ich realizacji okreœ-
lano w protoko³ach kontroli.

W celu zapewnienia zwiêkszenia wiarygodnoœci danych o zwierzêtach gospodar-
skich oznakowanych, w tym o trzodzie chlewnej, w systemie identyfikacji i rejestracji
zwierz¹t prowadzonym przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa resort
rolnictwa w ostatnich latach podj¹³ szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy funkcjo-
nowania tego systemu.

W szczególnoœci dokonano nowelizacji rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej,
Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych oraz Pañstwowej Inspekcji
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa uprawnieñ do nak³adania grzywien w drodze mandatu
karnego (Dz. U. Nr 137, poz. 861) nadaj¹c uprawnienia do nak³adania grzywien w dro-
dze mandatu karnego za wykroczenia okreœlone w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwiet-
nia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t (Dz. U. z 2008 r. Nr 204,
poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976) w zakresie okreœlonym w art. 29 ust. 1 tej
ustawy pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom wyznaczonym na podsta-
wie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji We-
terynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842 z póŸn. zm.) uprawnionym do
wykonywania czynnoœci okreœlonych w art. 19 tej ustawy.

Ponadto zmiana ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestra-
cji zwierz¹t, dokonana w 2009 r., umo¿liwi³a posiadaczom zwierz¹t dokonywanie, na
ich wniosek, weryfikacji danych w rejestrze zwierz¹t gospodarskich oznakowanych,
dotycz¹cych zwierz¹t zarejestrowanych w ich siedzibach stad, na podstawie prowadzo-
nej ksiêgi rejestracji. Jednoczeœnie ustawa ta rozszerzy³a katalog czynów zagro¿onych
kar¹ grzywny, zawarty w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierz¹t (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281), wprowadzaj¹c
przepis dotycz¹cy niedope³nienia obowi¹zku zg³aszania przemieszczenia zwierz¹t do
Systemu IRZ. Wprowadzono równie¿ przepisy zobowi¹zuj¹ce Agencjê Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa do dokonywania weryfikacji danych w rejestrze zwierz¹t
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gospodarskich oznakowanych na podstawie protoko³ów z kontroli przeprowadzonych
w siedzibach stad przez Agencjê lub Inspekcjê Weterynaryjn¹.

Jednoczeœnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowa³o propozycjê
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby dokonywaæ weryfikacji danych
w rejestrze zwierz¹t gospodarskich oznakowanych na podstawie raportów z czynnoœci
kontrolnych po przeprowadzeniu przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ kontroli, o których
mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach w ramach sys-
temów wsparcia bezpoœredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z póŸn. zm.).

Ponadto, w celu wiêkszego zdyscyplinowania posiadaczy zwierz¹t, obowi¹zuj¹ce od
dnia 1 stycznia 2009 r. przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnoœciach w ra-
mach systemów wsparcia bezpoœredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z póŸn.
zm.) uzale¿niaj¹ wyp³atê p³atnoœci bezpoœrednich w pe³nej wysokoœci, m.in. od
spe³nienia przez posiadaczy zwierz¹t obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów ustawy
z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.

Ww. dzia³ania w najbli¿szej przysz³oœci powinny wp³yn¹æ na poprawê wype³niania
przez posiadaczy œwiñ, obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, a tym samym zdecydowanie popra-
wiæ wiarygodnoœæ danych gromadzonych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.

Odnoœnie do kwestii zainicjowania zmian legislacyjnych zobowi¹zuj¹cych podmio-
ty do posiadania pozwolenia zintegrowanego niezale¿nie od formalnie dokonanych po-
dzia³ów instalacji chowu lub hodowli trzody chlewnej uprzejmie informujê, ¿e zgodnie
z informacj¹ przekazan¹ przez Ministra Œrodowiska, nowelizacja ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska wprowadzi³a art. 378 ust. 2b, który
stanowi, i¿ przy ustalaniu w³aœciwoœci organów ochrony œrodowiska instalacje po-
wi¹zane technologicznie, eksploatowane przez ró¿ne podmioty, kwalifikuje siê jako jed-
n¹ instalacjê. Zapis ten powinien przyczyniæ siê do wyeliminowania niejednoznaczno-
œci w tym zakresie.

Odnosz¹c siê do zagadnienia wprowadzenia w rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowis-
ka z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanieczy-
szczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo œrodowiska jako ca³oœci
(Dz. U. Nr 122, poz. 1055) zmian uzale¿niaj¹cych obowi¹zek uzyskania pozwolenia zin-
tegrowanego od wielkoœci utrzymywanego pog³owia trzody chlewnej, wyliczanego we-
d³ug wskaŸnika DJP niezale¿nie od kategorii wagowej zwierz¹t, wyjaœniam, ¿e
powy¿sze rozporz¹dzenie jest wynikiem transpozycji do polskiego prawa dyrektywy
Rady 96/61/WE (Dyrektywa IPPC) w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograni-
czania zanieczyszczeñ. Wykaz instalacji zamieszczonych w za³¹czniku do rozporz¹dze-
nia jest w pe³ni zgodny z Aneksem I Dyrektywy IPPC i zosta³y w nim wymienione
instalacje chowu lub hodowli œwiñ o wiêcej ni¿ 2000 stanowisk dla œwiñ o wadze ponad
30 kg oraz 750 stanowisk dla macior. Dyrektywa powy¿sza nie wprowadza kryterium
wskaŸnika DJP lecz kryterium „stanowiska”. Tak te¿ zosta³o to przyjête w transponu-
j¹cym Aneks I Dyrektywy IPPC rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska. W zwi¹zku z po-
wy¿szym w chwili obecnej nie ma mo¿liwoœci zmiany tego zapisu, gdy¿ skutkowa³oby
to zarzutami dotycz¹cymi niezgodnoœci prawa krajowego ze wspólnotowym.

Jednoczeœnie informujê, ¿e w chwili obecnej na forum Rady Unii Europejskiej oraz
w Parlamencie Europejskim trwaj¹ prace nad projektem dyrektywy o emisjach prze-
mys³owych, która ma zast¹piæ m.in. Dyrektywê IPPC. Je¿eli po zakoñczeniu tego pro-
cesu nast¹pi zmiana przepisów prawa unijnego, Polska oczywiœcie uwzglêdni te
zmiany w krajowych przepisach. W chwili obecnej wprowadzanie jakichkolwiek zmian
w prawodawstwie polskim by³oby przedwczesne.

Pragnê poinformowaæ, i¿ Inspekcja Ochrony Œrodowiska monitoruje na bie¿¹co
stan wype³nienia wymogu posiadania pozwolenia zintegrowanego przez prowadz¹cych
instalacje IPPC, w tym fermy trzody chlewnej, jako instalacje do chowu lub hodowli
œwiñ, w których znajduje siê wiêcej ni¿ 2 000 stanowisk przeznaczonych dla œwiñ o wa-
dze powy¿ej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Resort œrodowiska na bie¿¹co aktua-
lizuje informacje dotycz¹ce wszystkich instalacji podlegaj¹cych obowi¹zkowi
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wszyscy wojewódzcy inspektorzy ochrony œro-
dowiska zostali zobowi¹zani do umieszczania na stronach internetowych wojewódz-
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kich inspektoratów ochrony œrodowiska aktualizowanych wykazów wszystkich
instalacji wymagaj¹cych pozwoleñ zintegrowanych. W grupie tej znajduj¹ siê fermy
trzody chlewnej. Wykazy te zosta³y zaktualizowane wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia
2009 r.

Ponadto, w zwi¹zku z ww. kontrol¹ NIK, wojewódzcy inspektorzy ochrony œrodo-
wiska zostali zobowi¹zani do przeprowadzania corocznej kontroli prawid³owoœci reali-
zacji planów nawo¿enia przez wielkoprzemys³owe fermy trzody chlewnej.

Pragnê poinformowaæ, ¿e zgodnie z za³o¿onym harmonogramem prac G³ównego In-
spektoratu Ochrony Œrodowiska na rok 2009, zosta³ przeprowadzony cykl kontrolny
ferm trzody chlewnej, podlegaj¹cych obowi¹zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowa-
nego. W drugim i trzecim kwartale 2009 roku wojewódzkie inspektoraty ochrony œro-
dowiska przeprowadzi³y przedmiotowy cykl kontrolny. Kontrole zosta³y przeprowa-
dzone zgodnie z opracowanymi w GIOŒ „Wytycznymi przeprowadzenia przez Inspekcjê
Ochrony Œrodowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego instalacji do intensywnego
chowu trzody chlewnej o wiêcej ni¿ 2 000 miejsc dla tuczników (o wadze powy¿ej 30 kg)
oraz wiêcej ni¿ 750 miejsc dla macior”. Analiz¹ objêto okres od 1 stycznia 2008 r. do
dnia kontroli w roku 2009 r.

Ustalono, ¿e w ewidencji Inspekcji Ochrony Œrodowiska znajduj¹ siê 124 fermy
trzody chlewnej wymagaj¹ce pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 201 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z póŸn. zm.) i rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo œrodowiska jako ca³oœci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

W okresie objêtym kontrol¹ 5 ferm nie prowadzi³o dzia³alnoœci, natomiast jedna
prowadz¹ca dzia³alnoœæ ferma nie posiada pozwolenia zintegrowanego. Bez pozwolenia
zintegrowanego pozostaje wci¹¿ jedna ferma obejmuj¹ca dwie instalacje IPPC – Gospo-
darstwo Rolne Ludwik Ziegert – ferma w Oskowie. W stosunku do tej fermy prowadzo-
ne jest postêpowanie egzekucyjne i s¹dowe.

Niniejszym cyklem kontrolnym objêtych zosta³o zatem 118 ferm trzody chlewnej,
w których znajduj¹ siê 133 instalacje wymagaj¹ce pozwolenia zintegrowanego. Fermy
te w okresie objêtym cyklem prowadzi³y chów lub hodowlê trzody chlewnej na podsta-
wie posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) dla instalacji tych wymagany jest
obowi¹zek posiadania planu nawo¿enia dotycz¹cy zagospodarowania co najmniej 70%
gnojówki i gnojowicy powstaj¹cych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹.

Ustalono, ¿e wiêkszoœæ kontrolowanych ferm (91,5%) wywi¹zuje siê z na³o¿onych
ustaw¹ o nawozach i nawo¿eniu obowi¹zków posiadania i stosowania uzgodnionego
z okrêgow¹ stacj¹ chemiczno-rolnicz¹ planu nawo¿enia. Jedynie w przypadku 10 ferm
stwierdzono nieprawid³owoœci w tym zakresie.

Prowadzone kontrole potwierdzi³y wczeœniej zg³aszane przez WIOŒ problemy
zwi¹zane z brakiem obowi¹zku dokumentowania przestrzegania ustaleñ planu nawo-
¿enia. W wyniku przeprowadzonego cyklu kontrolnego Inspekcja Ochrony Œrodowiska
podjê³a nastêpuj¹ce dzia³ania:

• wydano 80 zarz¹dzeñ pokontrolnych,
• udzielono 16 pouczeñ, jako œrodków informuj¹cych i dyscyplinuj¹cych,
• skierowano 44 wnioski do organów administracji samorz¹dowej,
• wymierzono 41 mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê 12 650 z³,
• wszczêto 5 postêpowañ administracyjnych w sprawie wstrzymania u¿ytkowania

instalacji,
• wydano 2 decyzje w sprawie wymierzenia kar biegn¹cych pieniê¿nych (odpady, po-

wietrze),
• wydano 2 decyzje wymierzaj¹ce pieniê¿ne kary:

– za niez³o¿enie w wymaganym terminie sprawozdañ dotycz¹cych uwolnieñ zanie-
czyszczeñprzekraczaj¹cychobowi¹zuj¹ceprogiuwolnieñ–karawkwocie10000z³,

– za nadmierny pobór wody w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – kara
w kwocie 6 852 z³.
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Raport z ww. cyklu kontrolnego jest dostêpny na stronie internetowej GIOŒ
(www.gios.gov.pl) w dziale „Inspekcja” w czêœci „Raporty, opracowania, materia³y infor-
macyjne”.

Jednoczeœnie informujê, i¿ w dniu 6 stycznia 2010 r. G³ówny Inspektor Ochrony
Œrodowiska skierowa³ pisma do wszystkich wojewódzkich inspektorów ochrony œrodo-
wiska w celu podjêcia dalszych dyscyplinuj¹cych dzia³añ wobec prowadz¹cych insta-
lacje bez pozwolenia zintegrowanego lub naruszaj¹cych przepisy ochrony œrodowiska.
Ponadto o ustaleniach cyklu kontrolnego zostali poinformowani wszyscy marsza³ko-
wie województw oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach prowadzonego cyk-
lu zrodzi³a siê w¹tpliwoœæ, czy przekazywanie gnojówki i gnojowicy do biogazowni
(dzia³anie korzystne z punktu widzenia ochrony œrodowiska) nie stoi w sprzecznoœci
z przepisami ustawy o nawozach i nawo¿eniu, a w szczególnoœci z art. 18 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy o nawozach i nawo¿eniu, który nak³ada na prowadz¹cego fermê wielkoto-
warow¹ obowi¹zek zagospodarowania co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na u¿yt-
kach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawê roœlin.

Obecnie rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ wprowadzenia nastêpuj¹cych zmian do ustawy
o nawozach i nawo¿eniu:

• na³o¿enia obowi¹zku prowadzenia kontroli stosowania planów nawo¿enia na okrê-
gowe stacje chemiczno-rolnicze,

• dokonania zmian art. 33 i art. 34 dotycz¹cych wstrzymania przez wojewódzkiego
inspektora ochrony œrodowiska prowadzenia chowu lub hodowli w zakresie usta-
lenia procedury okreœlenia terminu bezpiecznego wstrzymania u¿ytkowania ferm
trzody chlewnej,

• wprowadzenia mo¿liwoœci odst¹pienia przez fermê przekazuj¹c¹ gnojówkê i gnojo-
wicê do biogazowni z obowi¹zku wykorzystania rolniczego przynajmniej 70% wy-
tworzonej gnojówki i gnojowicy.

W celu wzmocnienia nadzoru inspekcyjnego nad przedmiotowymi instalacjami,
G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska zawar³ w dniu 29 marca 2007 r. porozumienie
z G³ównym Lekarzem Weterynarii o wspó³pracy Inspekcji Ochrony Œrodowiska i In-
spekcji Weterynaryjnej. Wspó³praca ta realizowana jest:

1) na szczeblu centralnym – pomiêdzy G³ównym Inspektorem Ochrony Œrodowiska
i G³ównym Lekarzem Weterynarii,

2) na szczeblu wojewódzkim – pomiêdzy wojewódzkimi inspektorami ochrony œrodo-
wiska i wojewódzkimi lekarzami weterynarii na podstawie odrêbnych porozumieñ
sporz¹dzonych zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania porozumieñ pomiêdzy
organami Inspekcji Ochrony Œrodowiska i Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu
wojewódzkim”.

Wspó³praca ta polega w szczególnoœci na wymianie informacji i list kontrolowa-
nych zak³adów, pozostaj¹cych w obszarze zainteresowania wojewódzkiego inspektora
ochrony œrodowiska i wojewódzkiego lekarza weterynarii z sektora utylizacji ubocz-
nych produktów pochodzenia zwierzêcego, hodowli trzody chlewnej, drobiu i zwierz¹t
futerkowych.

Maj¹c na uwadze wy¿ej wymienione wyjaœnienia nale¿y uznaæ, ¿e wnioski Najwy¿-
szej Izby Kontroli wynikaj¹ce z kontroli w zakresie sprawowania nadzoru nad wielko-
przemys³owymi fermami trzody chlewnej zosta³y zrealizowane.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 9 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo, znak: BDS/DSK-043-2357/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.,
przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego pod-
czas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r. w sprawie nadzoru nad
funkcjonowaniem ferm trzody chlewnej, przedstawiam poni¿ej nastêpuj¹ce stanowisko.

Przekazana przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, opracowana w listopadzie 2007 roku,
„Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad wielkoprzemys³owymi fer-
mami trzody chlewnej” odnosi³a siê do ustaleñ przedmiotowej kontroli przeprowadzo-
nej w 2006 roku. W zwi¹zku z powy¿szym przedstawiam aktualny stan realizacji
wniosków pokontrolnych.

W kwestii zainicjowania zmian legislacyjnych zobowi¹zuj¹cych podmioty
do posiadania pozwolenia zintegrowanego niezale¿nie od formalnie dokona-
nych podzia³ów instalacji chowu lub hodowli trzody chlewnej uprzejmie wyjaœ-
niam, i¿ nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska
wprowadzi³a art. 378 ust. 2b, który stanowi, i¿ przy ustalaniu w³aœciwoœci organów
ochrony œrodowiska instalacje powi¹zane technologicznie, eksploatowane przez ró¿ne
podmioty, kwalifikuje siê jako jedn¹ instalacjê. Zapis ten powinien przyczyniæ siê do
wyeliminowania niejednoznacznoœci w tym zakresie.

Odnosz¹c siê do zagadnienia uprowadzenia w rozporz¹dzeniu Ministra Œro-
dowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mog¹cych powodowaæ
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo œro-
dowiska jako ca³oœci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) zmian uzale¿niaj¹cych obo-
wi¹zek uzyskania pozwolenia zintegrowanego od wielkoœci utrzymywanego
pog³owia trzody chlewnej, wyliczanego wed³ug wskaŸnika DJP niezale¿nie od
kategorii wagowej zwierz¹t, wyjaœniam, ¿e powy¿sze rozporz¹dzenie jest wynikiem
transpozycji do polskiego prawa dyrektywy Rady 96/61/WE (Dyrektywa IPPC) w spra-
wie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeñ. Wykaz instalacji za-
mieszczonych w za³¹czniku do rozporz¹dzenia jest w pe³ni zgodny z Aneksem
I Dyrektywy IPPC i zosta³y w nim wymienione instalacje chowu lub hodowli œwiñ o wiê-
cej ni¿ 2000 stanowisk dla œwiñ o wadze ponad 30 kg oraz 750 stanowisk dla macior.
Dyrektywa powy¿sza nie wprowadza kryterium wskaŸnika DJP lecz kryterium „stano-
wiska”. Tak te¿ zosta³o to przyjête w transponuj¹cym Aneks I Dyrektywy IPPC rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Œrodowiska. W zwi¹zku z powy¿szym nie widzê w chwili obecnej
mo¿liwoœci zmiany tego zapisu, gdy¿ skutkowa³oby to zarzutami dotycz¹cymi niezgod-
noœci prawa krajowego ze wspólnotowym.

Jednoczeœnie informujê, ¿e w chwili obecnej na forum Rady Unii Europejskiej oraz
w Parlamencie Europejskim trwaj¹ prace nad projektem dyrektywy o emisjach prze-
mys³owych, która ma zast¹piæ m.in. Dyrektywê IPPC. Je¿eli po zakoñczeniu tego pro-
cesu nast¹pi zmiana przepisów prawa unijnego, Polska oczywiœcie uwzglêdni te
zmiany w krajowych przepisach. W chwili obecnej wprowadzanie jakichkolwiek zmian
w prawodawstwie polskim by³oby przedwczesne.

Pragnê poinformowaæ, i¿ Inspekcja Ochrony Œrodowiska monitoruje na bie¿¹co
stan wype³nienia wymogu posiadania pozwolenia zintegrowanego przez prowadz¹cych
instalacje IPPC, w tym fermy trzody chlewnej, jako instalacje do chowu lub hodowli
œwiñ, w których znajduje siê wiêcej ni¿ 2 000 stanowisk przeznaczonych dla œwiñ o wa-
dze powy¿ej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Resort œrodowiska na bie¿¹co aktua-
lizuje informacje dotycz¹ce wszystkich instalacji podlegaj¹cych obowi¹zkowi
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wszyscy wojewódzcy inspektorzy ochrony œro-
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dowiska zostali zobowi¹zani do umieszczania na stronach internetowych wojewódz-
kich inspektoratów ochrony œrodowiska aktualizowanych wykazów wszystkich
instalacji wymagaj¹cych pozwoleñ zintegrowanych. W grupie tej znajduj¹ siê fermy trzody
chlewnej. Wykazy te zosta³y zaktualizowane wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2009 r.

Ponadto, w zwi¹zku z wymienionym raportem z kontroli NIK, wojewódzcy inspektorzy
ochrony œrodowiska zostali zobowi¹zani do przeprowadzania corocznej kontroli prawid-
³owoœci realizacji planów nawo¿enia przez wielkoprzemys³owe fermy trzody chlewnej.

Pragnê poinformowaæ, ¿e zgodnie z za³o¿onym harmonogramem prac G³ównego In-
spektoratu Ochrony Œrodowiska na rok 2009, zosta³ przeprowadzony cykl kontrolny
ferm trzody chlewnej, podlegaj¹cych obowi¹zkowi uzyskania pozwolenia zintegrowa-
nego. W drugim i trzecim kwartale 2009 roku wojewódzkie inspektoraty ochrony œro-
dowiska przeprowadzi³y przedmiotowy cykl kontrolny. Kontrole zosta³y przeprowa-
dzone zgodnie z opracowanymi w GIOŒ „Wytycznymi przeprowadzenia przez Inspekcjê
Ochrony Œrodowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego instalacji do intensywnego
chowu trzody chlewnej o wiêcej ni¿ 2 000 miejsc dla tuczników (o wadze powy¿ej 30 kg)
oraz wiêcej ni¿ 750 miejsc dla macior”. Analiz¹ objêto okres od 1 stycznia 2008 r. do
dnia kontroli w roku 2009 r.

Ustalono, ¿e w ewidencji Inspekcji Ochrony Œrodowiska znajduj¹ siê 124 fermy
trzody chlewnej wymagaj¹ce pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 201 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z póŸn. zm.) i rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo œrodowiska jako ca³oœci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

W okresie objêtym kontrol¹ 5 ferm nie prowadzi³o dzia³alnoœci, natomiast jedna
prowadz¹ca dzia³alnoœæ ferma nie posiada pozwolenia zintegrowanego. Bez pozwole-
nia zintegrowanego pozostaje wci¹¿ jedna ferma obejmuj¹ca dwie instalacje IPPC
– Gospodarstwo Rolne Ludwik Ziegert – ferma w Oskowie. W stosunku do tej fer-
my prowadzone jest postêpowanie egzekucyjne i s¹dowe.

Niniejszym cyklem kontrolnym objêtych zosta³o zatem 118 ferm trzody chlewnej,
w których znajduj¹ siê 133 instalacje wymagaj¹ce pozwolenia zintegrowanego. Fermy
te w okresie objêtym cyklem prowadzi³y chów lub hodowlê trzody chlewnej na podsta-
wie posiadanego pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), dla instalacji tych wymagany jest
obowi¹zek posiadania planu nawo¿enia dotycz¹cy zagospodarowania co najmniej 70%
gnojówki i gnojowicy powstaj¹cych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹.

Ustalono, ¿e wiêkszoœæ kontrolowanych ferm (91,5%) wywi¹zuje siê z na³o¿onych
ustaw¹ o nawozach i nawo¿eniu obowi¹zków posiadania i stosowania uzgodnionego
z okrêgow¹ stacj¹ chemiczno-rolnicz¹ planu nawo¿enia. Jedynie w przypadku 10 ferm
stwierdzono nieprawid³owoœci w tym zakresie.

Prowadzone kontrole potwierdzi³y wczeœniej zg³aszane przez WIOŒ problemy
zwi¹zane z brakiem obowi¹zku dokumentowania przestrzegania ustaleñ planu nawo-
¿enia. W wyniku przeprowadzonego cyklu kontrolnego Inspekcja Ochrony Œrodowiska
podjê³a nastêpuj¹ce dzia³ania:

• wydano 80 zarz¹dzeñ pokontrolnych,
• udzielono 76 pouczeñ, jako œrodków informuj¹cych i dyscyplinuj¹cych,
• skierowano 44 wnioski do organów administracji samorz¹dowej,
• wymierzono 41 mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê 12 650 z³,
• wszczêto 5 postêpowañ administracyjnych w sprawie wstrzymania u¿ytkowania

instalacji,
• wydano 2 decyzje w sprawie wymierzenia kar biegn¹cych pieniê¿nych (odpady, po-

wietrze),
• wydano 2 decyzje wymierzaj¹ce pieniê¿ne kary:

– za niez³o¿enie w wymaganym terminie sprawozdañ dotycz¹cych uwolnieñ zanie-
czyszczeñ przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce progi uwolnieñ – kara w kwocie
10 000 z³,
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– za nadmierny pobór wody w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. – kara
w kwocie 6 852 z³.

Jednoczeœnie informujê, i¿ w dniu 6 stycznia 2010 r. G³ówny Inspektor Ochrony
Œrodowiska skierowa³ pisma do wszystkich wojewódzkich inspektorów ochrony œrodo-
wiska w celu podjêcia dalszych dyscyplinuj¹cych dzia³añ wobec prowadz¹cych insta-
lacje bez pozwolenia zintegrowanego lub naruszaj¹cych przepisy ochrony œrodowiska.
Ponadto o ustaleniach cyklu kontrolnego zostali poinformowani wszyscy marsza³ko-
wie województw (pismo z dnia 6 stycznia 2010 r. znak: DIiO-072/1/2010/o³) oraz Mi-
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo z dnia 6 stycznia 2010 r. znak:
DIiO-071/01/2010/o³). W piœmie do Ministra Rolnictwa G³ówny Inspektor Ochrony
Œrodowiska ponowi³ swój wniosek o wprowadzenie zmian do przepisów ustawy z dnia
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo¿eniu w zakresie prowadzenia kontroli stosowania
planów nawo¿enia. Jednoczeœnie przekazana zosta³a informacja, ¿e w ramach prowa-
dzonego cyklu zrodzi³a siê w¹tpliwoœæ, czy przekazywanie gnojówki i gnojowicy do bio-
gazowni (dzia³anie korzystne z punktu widzenia ochrony œrodowiska) nie stoi
w sprzecznoœci z przepisami ustawy o nawozach i nawo¿eniu, a w szczególnoœci z art.
18 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o nawozach i nawo¿eniu, który nak³ada na prowadz¹cego
fermê wielkotowarow¹ obowi¹zek zagospodarowania co najmniej 70% gnojówki i gno-
jowicy na u¿ytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawê
roœlin.

Z uwagi na powy¿sze GIOŒ zwróci³ siê do MRiRW o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowa-
dzenia nastêpuj¹cych zmian do ustawy o nawozach i nawo¿eniu:

• na³o¿enia obowi¹zku prowadzenia kontroli stosowania planów nawo¿enia na okrê-
gowe stacje chemiczno-rolnicze,

• dokonania zmian art. 33 i art. 34 dotycz¹cych wstrzymania przez wojewódzkiego
inspektora ochrony œrodowiska prowadzenia chowu lub hodowli w zakresie usta-
lenia procedury okreœlenia terminu bezpiecznego wstrzymania u¿ytkowania ferm
trzody chlewnej,

• wprowadzenia mo¿liwoœci odst¹pienia przez fermê przekazuj¹c¹ gnojówkê i gnojo-
wicê do biogazowni z obowi¹zku wykorzystania rolniczego przynajmniej 70% wy-
tworzonej gnojowic i gnojowicy.

Raport z ww. cyklu kontrolnego jest dostêpny na strome internetowej GIOŒ
(www.gios.gov.pl) w dziale „Inspekcja” w czêœci „Raport”, opracowania, materia³y infor-
macyjne”.

W celu wzmocnienia nadzoru inspekcyjnego nad przedmiotowymi instalacjami,
G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska zawar³ w dniu 29 marca 2007 r. porozumienie
z G³ównym Lekarzem Weterynarii o wspó³pracy Inspekcji Ochrony Œrodowiska i In-
spekcji Weterynaryjnej.

Wspó³praca ta realizowana bêdzie:
1. na szczeblu centralnym – pomiêdzy G³ównym Inspektorem Ochrony Œrodowiska

i G³ównym Lekarzem Weterynarii,
2. na szczeblu wojewódzkim – pomiêdzy wojewódzkimi inspektorami ochrony œrodo-

wiska i wojewódzkimi lekarzami weterynarii na podstawie odrêbnych porozumieñ
sporz¹dzonych zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania porozumieñ pomiêdzy
organami Inspekcji Ochrony Œrodowiska i Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu
wojewódzkim”.

Wspó³praca ta polega w szczególnoœci na wymianie informacji i list kontrolowa-
nych zak³adów, pozostaj¹cych w obszarze zainteresowania wojewódzkiego inspektora
ochrony œrodowiska i wojewódzkiego lekarza weterynarii z sektora utylizacji ubocz-
nych produktów pochodzenia zwierzêcego, hodowli trzody chlewnej, drobiu i zwierz¹t
futerkowych.

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Proszê o udzielenie informacji, czy ministerstwo kultury zamierza w naj-
bli¿szym czasie zlikwidowaæ zakaz ³¹czenia bibliotek publicznych z innymi
instytucjami i bibliotekami szkolnymi.

Do mojego biura senatorskiego wp³ywaj¹ informacje od œrodowisk biblio-
tekarskich o planach wprowadzenia przez ministerstwo zmian w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej, co odbije siê nega-
tywnie na modernizacji funkcjonuj¹cych bibliotek oraz w znacznym stopniu
ogranicz¹ ich autonomiê i samodzielnoœæ programow¹.

Biblioteki publiczne s¹ ogólnodostêpnymi instytucjami kultury, zaœ biblio-
teki szkolne s¹ wyspecjalizowanymi pracowniami edukacji szkolnej, stano-
wi¹cymi nieroz³¹czn¹ czêœæ systemu szko³y, a ich zadaniem jest pe³nienie
funkcji dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuñczej. Po³¹czenie doprowa-
dzi do utraty samodzielnoœci i œrodków oraz do dysfunkcjonalizacji tych in-
stytucji. W konsekwencji przekszta³c¹ siê one w ubogie pod wzglêdem
zbiorów, wyposa¿enia i form dzia³alnoœci wypo¿yczalnie. Ponadto koniecz-
noœæ ochrony szkó³ sprawia, ¿e biblioteki po po³¹czeniu przestan¹ byæ pla-
cówkami ogólnodostêpnymi.

Uzasadnieniem tych zmian maj¹ byæ wzglêdy ekonomiczne, jednak¿e nie
mo¿na oszczêdzaæ na kulturze. Nale¿y zauwa¿yæ tak¿e, ¿e biblioteki publicz-
ne pracuj¹ w sieci i sprawuj¹ opiekê merytoryczn¹ nad bibliotekami ni¿szego
szczebla (gminnymi i ma³omiejskimi), zaœ po po³¹czeniu relacje miêdzy tymi
podmiotami niew¹tpliwie zostan¹ zerwane. Pozbawienie bibliotek wiejskich
i ma³omiejskich autonomii i samodzielnoœci programowej wy³¹czy je z udzia³u
w systemach bibliotecznych i wynikaj¹cych z tego udzia³u korzyœciach.

Proponowane zmiany s¹ szkodliwe, bowiem autonomia i samodzielnoœæ
programowa bibliotek zostanie zniesiona. Zmiany te przyczyni¹ siê ponadto do
os³abienia dzia³alnoœci funkcjonuj¹cych jednostek i dalszej likwidacji bibliotek
szkolnych oraz placówek bibliotecznych, zw³aszcza na terenach wiejskich
i w ma³ych miastach, co w konsekwencji spowoduje dalszy spadek czytelnic-
twa i poszerzanie sfery wykluczonych z korzystania z dobrodziejstw spo³e-
czeñstwa opartego na wiedzy. Zdaniem organizacji bibliotekarskich propono-
wane zmiany utrudni¹, a w wielu wypadkach uniemo¿liwi¹ modernizacjê
bibliotek, a tak¿e realizacjê wielu inicjatyw i programów bibliotecznych, w tym
tak wa¿nych i cennych jak Biblioteka+ oraz Program Rozwoju Bibliotek.

Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniami.
Czy ministerstwo zamierza wprowadziæ zmiany w zakresie zniesienia

zakazu ³¹czenia bibliotek publicznych, bez wzglêdu na konsekwencje, co do-
prowadzi w przysz³oœci do likwidacji wielu bibliotek, zw³aszcza w ma³ych
miejscowoœciach?

Czy rozwa¿one zosta³y wszystkie negatywne skutki, jakie mog¹ wy-
st¹piæ w razie wprowadzenia nowych przepisów?

Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ

Warszawa, 12.02.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora Ryszarda Zaj¹ca BPS/DSK-043-

-2361/10 z 20 stycznia 2010 roku dotycz¹cego nowelizacji ustawy o bibliotekach,
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

W ramach proponowanej nowelizacji ustawy o bibliotekach nie przewiduje siê
zmiany art. 19 stanowi¹cego, ¿e ka¿da gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedn¹
bibliotekê publiczn¹ oraz art. 22 ww. ustawy stanowi¹cego o tym, ¿e w ka¿dej szkole
prowadzona jest biblioteka szkolna. Nie jest tak¿e przewidywana zmiana polegaj¹ca na
umo¿liwieniu ³¹czenia bibliotek szkolnych z publicznymi.

Nie podzielam pogl¹du by skutkiem, proponowanych w ustawie o bibliotekach
zmian maj¹cych na celu zniesienie zakazu ³¹czenia bibliotek publicznych z innymi in-
stytucjami kultury, mia³a byæ degradacja bibliotek polskich.

Polska jest krajem dysponuj¹cym jedn¹ z najwiêkszych w Europie sieci¹ bibliotek
publicznych. Nie przek³ada siê to niestety na poziom czytelnictwa. Dzisiaj w Polsce ma-
my do czynienia z najni¿szym poziomem czytelnictwa od blisko 20 lat – na 100 Polaków
67 deklaruje, ¿e w ostatnim roku nie przeczyta³a ¿adnej ksi¹¿ki, a poziom wskaŸników
czytania ze zrozumieniem okreœlonych przez OECD jest jednym z ni¿szych w Europie.
Nale¿y moim zdaniem podejmowaæ wszelkie dzia³ania, które te niekorzystne trendy
mog¹ odwróciæ. W tym celu niezbêdne jest stworzenie podstaw organizacyjnych i praw-
nych dla powstawania i funkcjonowania nowoczesnych, elastycznych i samodziel-
nych placówek, s³u¿¹cych aktywnoœci kulturalnej lokalnych œrodowisk oraz integracji
spo³ecznej. Wydaje siê, ¿e funkcjonowanie na terenie gminy jednego prê¿nego, wielo-
funkcyjnego centrum kultury lepiej zaspokoi potrzeby spo³eczne. Dzisiejsza biblioteka
nie mo¿e byæ miejscem gdzie tylko udostêpnia siê ksi¹¿ki. Rozwój nowych technologii,
cyfryzacja, digitalizacja, rozwijaj¹cy siê sektor udostêpniania ksi¹¿ek i informacji
on-line stawiaæ bêd¹ przed bibliotekami wyzwania i koniecznoœæ reagowania na zmie-
niaj¹ce siê spo³eczne potrzeby. Tworzeniu takich bibliotek sprzyjaæ ma przygotowywa-
ny w Ministerstwie programu Biblioteka +. Program ten znajduje siê obecnie w fazie
uzgodnieñ z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Podkreœlam, ¿e wprowadzone zmiany jedynie stwarzaj¹ mo¿liwoœci ³¹czenia ró¿-
nych instytucji kultury a nie nak³adaj¹ taki obowi¹zek. Przekonany jestem, ¿e w gmi-
nach gdzie biblioteki publiczne prowadz¹ aktywn¹ i ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ dobrze
zaspokajaj¹c spo³eczne potrzeby pozostan¹ one samodzielnymi instytucjami. Propo-
nowana nowelizacja ma na celu stworzenie warunków dla powo³ywania przez jedno-
stki samorz¹du terytorialnego nowych instytucji, które ³¹czyæ bêd¹ wiele funkcji
i proponowaæ bogat¹ ofertê kulturaln¹.

Z powa¿aniem

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Proszê o udzielenie informacji, czy planowane jest podjêcie przez mini-
sterstwo pilnych dzia³añ w sprawie pomocy Stowarzyszeniu Rodziców i Przy-
jació³ Dzieci z Wad¹ S³uchu w Kroœnie, któremu zosta³a odciêta mo¿liwoœæ
otrzymania na ten rok œrodków z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³noprawnych.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³ Dzieci z Wad¹ S³uchu w Kroœnie
jest jedyn¹ placówk¹ w województwie podkarpackim zajmuj¹c¹ siê dzieæmi
z wadami s³uchu i z wadami mowy. Organizacja ta zajmuje siê kompleksow¹
opiek¹ nad dzieæmi, które dziêki prowadzonej terapii ucz¹ siê mówiæ, s³yszeæ.
Sprawia to, ¿e mog¹ uczêszczaæ na zajêcia w szko³ach publicznych i w pe³ni
integrowaæ siê z rówieœnikami. Taka terapia wymaga przede wszystkim cza-
su i poœwiêcenia, jest kosztowna, jednak¿e dziêki niej dzieci te maj¹ szansê
na normalne funkcjonowanie w spo³eczeñstwie.

Na pocz¹tku 2010 r. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³ Dzieci z Wad¹
S³uchu znalaz³o siê w bardzo trudnej sytuacji finansowej, poniewa¿ œrodki fi-
nansowe na ten cel, otrzymane z PFRON, by³y o ponad 200 tysiêcy z³ mniej-
sze ni¿ w roku ubieg³ym. Taka sytuacja spowodowana zosta³a tym, ¿e
z³o¿ony przez stowarzyszenie wniosek dotycz¹cy finansowania zosta³ odrzu-
cony na szczeblu centralnym. Oznacza to, ¿e mniej wiêcej dwieœcie dzieci mo-
¿e zostaæ pozbawione kompleksowej rehabilitacji. Zadziwiaj¹cy jest fakt, ¿e
na szczeblu wojewódzkim w PFRON w Rzeszowie wniosek ten przeszed³ bez
problemu, uzyska³ on dziewiêædziesi¹t piêæ punktów na sto mo¿liwych
i pe³n¹ aprobatê. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e by³ on podobny do ubieg³orocznego, co
podkreœlaj¹ wnioskodawcy.

Taka sytuacja spowodowa³a, ¿e wiele spoœród nies³ysz¹cych dzieci z wo-
jewództwa podkarpackiego nie bêdzie mia³o mo¿liwoœci skorzystania z fa-
chowej pomocy rehabilitantów. Ze wzglêdu na zmniejszenie œrodków nie
bêdzie mo¿liwa kompleksowa pomoc dla tych dzieci. Zostanie zwolnionych
czterech z szeœciu rehabilitantów, terapie dla dzieci zostan¹ znacznie ograni-
czone, z kilkugodzinnych do jednogodzinnych, a ponadto odpadn¹ terapie
grupowe. Najbardziej poszkodowane na skutek bezwzglêdnych decyzji
urzêdników s¹ dzieci, bowiem pozbawia siê je szans na normalne ¿ycie, ogra-
niczaj¹c im dostêp do prawid³owej i kompleksowej terapii, która powinna byæ
dostêpna dla wszystkich potrzebuj¹cych dzieci, prowadzona regularnie i od-
powiednio czêsto. Je¿eli nie ma œrodków finansowych, to ca³y wysi³ek pracy
rehabilitacyjnej, mimo wszczepienia dzieciom implantów czy te¿ dostarcze-
nia aparatów, idzie na marne. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e prowadzenie dzia-
³alnoœci przez stowarzyszenie w tak ograniczonym zakresie jest mo¿liwe
jedynie do po³owy roku, póŸniejsza dzia³alnoœæ stoi pod znakiem zapytania.
A przecie¿ organizacja ta niesie pomoc dzieciom, które nie z w³asnej winy
znalaz³y siê w potrzebie. Pañstwo powinno zapewniæ im dostêp do fachowej
rehabilitacji, a nie ograniczaæ jej mo¿liwoœæ.

Maj¹c na uwadze dramatyczn¹ sytuacjê dzieci, którymi zajmuje siê Sto-
warzyszenie Rodziców i Przyjació³ Dzieci z Wad¹ S³uchu w Kroœnie, zwracam
siê do pani minister o podjêcie stanowczych dzia³añ zmierzaj¹cych do udzie-
lenia pomocy dzieciom dotkniêtym chorobami s³uchu i mowy.

Zwracam siê ponadto z proœb¹ o udzielenie informacji, czy ministerstwo
przewiduje wprowadzenie specjalnych programów stwarzaj¹cych mo¿liwo-
œci pozyskania funduszy dla takich organizacji jak Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjació³ Dzieci z Wad¹ S³uchu w razie wyst¹pienia tak dramatycznej sy-
tuacji jak ta, w jakiej znalaz³o siê obecnie kroœnieñskie stowarzyszenie poma-
gaj¹ce dzieciom niedos³ysz¹cym.

Proszê te¿ o informacjê, czy istnieje inna alternatywa dla pozyskania do-
datkowych œrodków na taki cel dla organizacji zajmuj¹cych siê pomoc¹ dzie-
ciom cierpi¹cym na wady s³uchu.

Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ

Warszawa, 17.02.2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

W odpowiedzi na przes³ane przez Pani¹ Marsza³ek, przy piœmie z dnia 20 stycznia
2010 r., znak: BPS-DSK-043-2362/10, oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa
Zaj¹ca, z³o¿one podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia br., uprzejmie
wyjaœniam.

Z informacji otrzymanych z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych wynika, ¿e Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³ Dzieci z Wad¹
S³uchu z siedzib¹ w Kroœnie, w ramach pierwszego konkursu o zlecenie ze œrodków
PFRON w 2009 r. realizacji zadañ na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nopsrawnych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z póŸn. zm.) ubiega³o siê
o zawarcie umowy wieloletniej na realizacjê zadania pn. „prowadzenie rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych w ró¿nych typach placówek”. Wniosek zosta³ oceniony
pozytywnie pod wzglêdem merytorycznym wy³¹cznie w czêœci dotycz¹cej realizacji
zadania w 2009 r. i na liœcie rankingowej uzyska³ 90 punktów. Na nastêpne lata
realizacji zadania wniosek zosta³ oceniony negatywnie przez ekspertów (ze wzglêdu na
b³êdy w danych dotycz¹cych kolejnych lat). Dlatego te¿ Stowarzyszenie zawar³o w dniu
26 marca 2009 r. z Pañstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
jedynie roczn¹ umowê nr ZZO/000013/09/D i uzyska³o dofinansowanie w wysokoœci
196.463,65 z³.

Nastêpnie, Stowarzyszenie z³o¿y³o wniosek w ramach czwartego konkursu o zlece-
nie na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) realizacji zadañ w 2010 r.,
który zosta³ oceniony negatywnie pod wzglêdem merytorycznym przez ekspertów. Po-
niewa¿ oceny dwóch ekspertów ró¿ni³y siê (jeden z ekspertów oceni³ pozytywnie zawar-
toœæ merytoryczn¹ zadania oraz bud¿et zadania, drugi negatywnie oba obszary),
zgodnie z „Zasadami zlecania przez PFRON zadañ (...)” wniosek zosta³ przekazany do
oceny trzeciego eksperta, który oceni³ projekt negatywnie w obu obszarach, co stano-
wi³o podstawê do odrzucenia projektu.

W dniu 12 lutego br. up³ywa termin sk³adania wniosków w zwi¹zku z realizacj¹
pi¹tego konkursu o zlecenie realizacji zadañ w 2010 r. na podstawie art. 36 ustawy
o rehabilitacji zawodowej (...), w którym organizacje mog¹ ubiegaæ siê o zawarcie umo-
wy wieloletniej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej nie dysponuje instrumentami, dziêki któ-
rym mog³oby podejmowaæ bezpoœrednie dzia³ania w celu udzielenia pomocy w indywi-
dualnych sytuacjach trudnoœci finansowych niezale¿nych jednostek organizacyjnych,
posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹. Dotyczy to wszystkich organizacji, nawet takich,
które prowadz¹ niezwykle cenne spo³ecznie przedsiêwziêcia, stanowi¹c dla potrzebu-
j¹cych wsparcia ludzi, jedyn¹ dostêpn¹ fachow¹ pomoc.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e udzielenie wsparcia ze œrodków publicznych musi byæ poprze-
dzone rzeteln¹ weryfikacj¹ z³o¿onych wniosków w³aœnie ze wzglêdu na charakter tych
œrodków. Instytucja przyznaj¹ca wsparcie musi mieæ pewnoœæ, ¿e zadania zosta³y w³a-
œciwie zaplanowane a wnioskodawca gwarantuje ich w³aœciw¹ i efektywn¹ realizacjê.
Tak¹ pewnoœæ zlecaj¹cy mo¿e uzyskaæ analizuj¹c z³o¿ony wniosek.

Realizowany w PFRON ekspercki system oceny wniosków eliminuje przypadko-
woœæ rozstrzygniêæ i pozwala na dofinansowanie dobrze przygotowanych projektów.
U¿ytecznoœæ spo³eczna planowanych przedsiêwziêæ nie mo¿e stanowiæ jedynego i wy-
³¹cznego uzasadnienia dla wydatkowania œrodków publicznych. Brak pozytywnego
rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia na poziomie centrali PFRON nie zamyka jednak
drogi organizacji do ubiegania siê o œrodki na poziomie samorz¹dowym.
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Organizacje pozarz¹dowe i fundacje mog¹ aplikowaæ o œrodki PFRON równie¿ w po-
wiatach i województwach w zale¿noœci od charakteru realizowanych zadañ (a nie od
siedziby organizacji czy jej struktury). Co do zasady – zgodnie z ide¹ subsydiarnoœci –
na poziomie centralnym (Biuro Funduszu) realizowane powinny byæ zadania o charak-
terze ogólnopolskim i ponadregionalnym, na szczeblu wojewódzkim zadania o charak-
terze regionalnym, a na szczeblu powiatowym o charakterze ponadgminnym
(lokalnym). Œrodki finansowe na poziomie regionalnym i lokalnym s¹ przekazywane –
podobnie jak na inne zadania ustawowe – na podstawie algorytmu, okreœlonego w roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów. Do zlecania zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej, finansowanych ze œrodków PFRON na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy
o rehabilitacji (...) stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póŸn. zm.).

Ponadto, ró¿nego typu instytucje: rz¹dowe, samorz¹dowe (regionalne i lokalne)
oraz niepubliczne (np. Fundacja Wspólna Droga), w miarê posiadanych funduszy i pla-
nowanych dzia³añ, og³aszaj¹ konkursy na wspieranie projektów realizowanych m.in.
przez organizacje pozarz¹dowe. Informacje na ten temat podaj¹ na bie¿¹co na swoich
stronach internetowych.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie informacji, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia pla-
nuje rozwi¹zaæ problem zwi¹zany z kontraktowaniem œwiadczeñ medycz-
nych dla placówek publicznych ochrony zdrowia w województwie podkar-
packim.

Do mojego biura senatorskiego wp³ywaj¹ apele i protesty zwi¹zane
z przyjêciem zaproponowanych przez NFZ kontraktów. Ich wysokoœæ ju¿ trze-
ci rok z rzêdu powoduje zmniejszenie nak³adów na dzia³alnoœæ jednostek
s³u¿by zdrowia na Podkarpaciu, a w wielu wypadkach tworzy brak mo¿liwo-
œci funkcjonowania tych jednostek. Skutkiem przyjêcia zaproponowanych
rozwi¹zañ bêdzie niew¹tpliwie wyd³u¿enie kolejek do wielu us³ug medycz-
nych oraz podjêcie drastycznych kroków oszczêdnoœciowych, a przede
wszystkim redukcje personelu w placówkach medycznych.

Problematyka ta powoduje g³êbokie zaniepokojenie w jednostkach s³u¿by
zdrowia oraz wœród samorz¹dowców i parlamentarzystów z Podkarpacia.
Z otrzymanego ostatnio „Apelu podkarpackiego” przyjêtego na posiedzeniu
Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w dniu 4 stycznia 2010 r.
widaæ, w jak dramatycznej sytuacji znalaz³o siê nasze województwo. Nap³y-
waj¹ równie¿ informacje wyra¿aj¹ce g³êbokie zaniepokojenie proponowanymi
przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia decyzjami w zakresie finansowania. Otrzy-
ma³em ostatnio równie¿ sygna³y o trudnej sytuacji Podkarpackiego Oœrodka
Onkologicznego, zosta³o to przedstawione przez Radê Powiatu Brzozowskiego
oraz Radê Spo³eczn¹ Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie. Jednoczeœnie
dyrektorzy innych podkarpackich szpitali alarmuj¹, ¿e zaproponowana wyso-
koœæ kontraktów znacznie ogranicza normalne funkcjonowanie placówek
w naszym województwie. To dyskryminuje przede wszystkim mieszkañców
Podkarpacia w porównaniu z mieszkañcami innych regionów, które otrzyma³y
œrodki umo¿liwiaj¹ce im normalne funkcjonowanie.

Problem ten niew¹tpliwie nale¿y rozwi¹zaæ jak najszybciej, bowiem
trwaj¹ca od d³u¿szego czasu trudna sytuacja w s³u¿bie zdrowia jeszcze bar-
dziej siê pog³êbia. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sytuacja ta dotyka nie tylko wybra-
nych, ale wszystkich placówek s³u¿by zdrowia w województwie. Pozwolê
sobie powo³aæ siê na otrzymane równie¿ ostatnio stanowisko sejmiku woje-
wództwa wyra¿aj¹ce ogromne zaniepokojenie obni¿eniem nak³adów na lecz-
nictwo zamkniête w 2010 r. Spowoduje to zagro¿enie funkcjonowania szpitali
oraz zniweczy dotychczasowe ogromne wysi³ki, jakie placówki te w³o¿y³y
w przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych.

Brak stabilizacji w dziedzinie zdrowia i stale pogarszaj¹ca siê sytuacja
powoduje, ¿e sprawowanie ci¹g³oœci opieki medycznej nie bêdzie mo¿liwe
w wielu placówkach ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych œrodków finanso-
wych.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
Jakie rozwi¹zanie planuje podj¹æ Ministerstwo Zdrowia, aby zmieniæ tê

trudn¹ sytuacjê?
Czy planowane jest stworzenie regulacji prawnych, które dawa³yby mo¿-

liwoœæ zwiêkszenia œrodków na kontraktowane œwiadczenia medyczne?

Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Stanis³awa Zaj¹ca, Senatora

Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r.,
w sprawie „kontraktowania œwiadczeñ medycznych dla placówek publicznych ochrony
zdrowia w woj. podkarpackim”, które zosta³o przes³ane przy piœmie Marsza³ka Senatu RP,
z dnia 20 stycznia 2010 r., (znak: BPS/DSK-043-2363/10), uprzejmie proszê o przyjê-
cie nastêpuj¹cych informacji.

Odnosz¹c siê do sprawy wysokoœci œrodków na œwiadczenia zdrowotne, w tym le-
czenie szpitalne, planowanych przez NFZ na rok 2010, uprzejmie informujê, ¿e Sejm
RP w dniu 25 wrzeœnia 2009 r. przyj¹³ ustawê o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1374), która
wesz³a w ¿ycie 4 listopada 2009. Zgodnie z przepisami art. 2 ww. ustawy, wysokoœæ ko-
sztów finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez dany oddzia³ wojewódzki Naro-
dowego Funduszu Zdrowia w planie finansowym na 2010 rok, nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿
wysokoœæ kosztów finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez ten oddzia³ woje-
wódzki NFZ w planie finansowym NFZ na 2009 rok, obowi¹zuj¹cym w dniu 30 czerwca
2009 roku. Powy¿sza wytyczna ustawowa zosta³a zrealizowana w planie finansowym
NFZ na 2010 r. zatwierdzonym w dniu 16 grudnia br. przez Ministra Zdrowia w porozu-
mieniu z Ministrem Finansów, w którym wysokoœæ kosztów finansowania œwiadczeñ
opieki zdrowotnej jest wy¿sza o 160,1 mln z³ w porównaniu do planu finansowego NFZ
na 2009 wg stanu na dzieñ 30 czerwca 2009 r., w tym w planie finansowym Podkar-
packiego OW NFZ o 38,1 mln z³. Ponadto, po uzyskaniu pozytywnych opinii Ministra
Zdrowia oraz Ministra Finansów, Prezes NFZ uruchomi³ rezerwê ogóln¹, okreœlon¹
w planie finansowym NFZ na 2010 r., w wysokoœci 531,5 mln z³, z przeznaczeniem na
zwiêkszenie kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w tym
dla Podkarpackiego OW NFZ 28,4 mln z³. Dodatkowo Prezes NFZ, po poinformowaniu
Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów, uruchomi³ rezerwy na koszty œwiadczeñ
opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych (przewidziane w planach finan-
sowych poszczególnych OW NFZ) w ³¹cznej wysokoœci ok. 2 660 mln z³, w tym ok. 1 994 mln z³
na leczenie szpitalne. Czêœæ z tych œrodków zostanie przeznaczona na kontraktowanie
œwiadczeñ na terenie województwa podkarpackiego w wysokoœci ok. 65,2 mln z³ (w tym
ok. 46,6 mln z³ na leczenie szpitalne), na podstawie upowa¿nieñ udzielonych dyrekto-
rowi Podkarpackiego OW NFZ przez dyrektorów pozosta³ych OW NFZ.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, zaplanowane na 2010 r. œrodki powinny zapewniæ mo¿li-
woœæ finansowania œwiadczeñ opieki zdrowotnej na poziomie porównywalnym do roku
2009, natomiast zabezpieczenie œwiadczeñ opieki zdrowotnej na rok 2010 w zakresie le-
czenia szpitalnego bêdzie na poziomie roku 2009 wg stanu z dnia 30 czerwca 2009 r., przy
uwzglêdnieniu poziomu wykonania przez œwiadczeniodawców kontraktów na rok 2009.

Jednoczeœnie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e planowanie œrodków na poszczególne za-
kresy œwiadczeñ w ramach planu finansowego oddzia³u wojewódzkiego nale¿y do kom-
petencji dyrektora tego oddzia³u. Równie¿ w zakresie kompetencji dyrektora oddzia³u
wojewódzkiego Funduszu le¿y, zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, mo¿liwoœæ dokonywania przesuniêæ
w ramach kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w planie finansowym tego oddzia³u.

W odniesieniu do istniej¹cego obecnie problemu tzw. nadwykonañ nale¿y poinfor-
mowaæ, ¿e zgodnie z przepisami art. 132 ust. 1 oraz art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
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(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), podstaw¹ udzielania œwiadczeñ opie-
ki zdrowotnej jest umowa, która okreœla m.in. rodzaj i zakres udzielanych œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, zasady rozliczeñ pomiêdzy Narodowym Funduszem Zdrowia
a œwiadczeniodawcami oraz kwotê zobowi¹zania Narodowego Funduszu Zdrowia wo-
bec œwiadczeniodawcy. W zwi¹zku z tym, co do zasady, œwiadczenia s¹ finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia do wysokoœci limitów okreœlonych umow¹. Nato-
miast mo¿liwoœæ sfinansowania dodatkowych œwiadczeñ zrealizowanych ponad limit
okreœlony umow¹ mo¿e byæ rozwa¿ane w konkretnej sytuacji, wynikaj¹cej m.in. z dys-
ponowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dodatkowymi œrodkami finansowymi.

Powy¿sze wynika równie¿ z konstrukcji przepisów art. 118 ust. 1 ww. ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, dotycz¹cych gospodarki finansowej Narodowego
Funduszu Zdrowia, zgodnie z którymi plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia
jest zrównowa¿ony w zakresie przychodów i kosztów. Jednoczeœnie, zgodnie z art. 132
ust. 5 ww. ustawy o œwiadczeniach, ³¹czna suma zobowi¹zañ Narodowego Funduszu
Zdrowia wynikaj¹cych z zawartych ze œwiadczeniodawcami umów nie mo¿e przekro-
czyæ wysokoœci kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Narodowego
Funduszu Zdrowia. Odnosz¹c siê do kwestii udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej
przez œwiadczeniodawców nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e umowa pomiêdzy Narodowym
Funduszem Zdrowia a œwiadczeniodawc¹ zawarta na okres oznaczony (np. na rok) na-
k³ada na œwiadczeniodawcê obowi¹zek udzielania œwiadczeñ przez ca³y ten okres. Ko-
lejnoœæ udzielania tych œwiadczeñ zale¿y od ich rodzaju. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
œwiadczenia opieki zdrowotnej udzielane w stanach nag³ych b¹dŸ kwalifikuj¹ce siê do
grupy œwiadczeñ tzw. „nielimitowanych” (m.in. porody, leczenie inwazyjne ostrych ze-
spo³ów wieñcowych, populacyjne badania przesiewowe), powinny byæ udzielane przez
œwiadczeniodawców niezw³ocznie oraz bezwzglêdnie finansowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Nale¿y jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e du¿a liczba œwiadczeñ udziela-
nych przez œwiadczeniodawców nie powinna byæ zaliczana do ww. œwiadczeñ w sta-
nach nag³ych lub „nielimitowanych”. W takich przypadkach, stosownie do przepisów
art. 20–23 ww. ustawy o œwiadczeniach, œwiadczeniodawca zobowi¹zany jest do pro-
wadzenia list oczekuj¹cych na planowe œwiadczenia. W zwi¹zku z powy¿szym, kieru-
j¹cy placówk¹ lub inne osoby odpowiedzialne za organizacjê pracy zak³adu opieki
zdrowotnej powinny uwzglêdniæ w ramach ustalonego planu umowy zarówno realiza-
cjê œwiadczeñ planowych, jak i nag³ych – w odpowiednich czêœciach. Kwestia ta powin-
na byæ rozwa¿ana w odniesieniu do konkretnego zak³adu opieki zdrowotnej i ma
bezpoœredni zwi¹zek z jakoœci¹ zarz¹dzania tym zak³adem.

Pragnê jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e w II pó³roczu 2009 r. dosz³o do istotnego
zwiêkszenia wysokoœci œrodków na œwiadczenia opieki zdrowotnej w ³¹cznej wysokoœci
1 668,9 mln z³. Najpierw, w trybie art. 129 ww. ustawy o œwiadczeniach, Prezes Naro-
dowego Funduszu Zdrowia zarz¹dzeniem nr 37 z dnia 4 sierpnia 2009 r. dokona³ zmia-
ny planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2009 rok (zwiêkszaj¹c
koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej), która rozdysponowa³a dodatni wynik finansowy
Funduszu za rok 2008 w wysokoœci 1 152,1 mln z³, w tym dla Podkarpackiego OW NFZ
94,6 mln z³. Nastêpnie 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, Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia dokona³ zmian planu finansowego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia na 2009 rok, które rozdysponowa³y kwotê 516,8 mln z³ z funduszu za-
pasowego, zwiêkszaj¹c koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej Funduszu, w tym
Podkarpackiego OW NFZ o 49,9 mln z³.

Powy¿sze œrodki finansowe pozwoli³y zwiêkszyæ wartoœæ zobowi¹zañ NFZ wobec
œwiadczeniodawców wynikaj¹c¹ z zawartych umów, a tym samym pozwoli³y zmniej-
szyæ wysokoœæ tzw. nadwykonañ.

Odnosz¹c siê do pytania Pana Pos³a dotycz¹cego rozwi¹zañ maj¹cych na celu po-
prawê sytuacji finansowej szpitali uprzejmie informujê, ¿e Rz¹d podejmuje liczne dzia-
³ania maj¹ce na celu poprawê sytuacji w ochronie zdrowia. Pod koniec 2008 r. zosta³
przedstawiony pakiet ustaw z zakresu ochrony zdrowia, które proponowa³y komplek-
sow¹ reformê systemu. Ustawy podpisane przez Prezydenta RP, m.in. ustawa z dnia
6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418
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z póŸn. zm.) oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r.
nr 52, poz. 417, z póŸn. zm.) z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do poprawy warunków pobytu
pacjenta w zak³adach opieki zdrowotnej oraz zwiêksz¹ œwiadomoœæ praw i obowi¹zków
pacjenta, w jego relacji z podmiotem udzielaj¹cym œwiadczeñ zdrowotnych, a tak¿e
przyczyni¹ siê do skuteczniejszej realizacji jego praw.

Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, i¿ z przedstawionego pakietu zmian legislacyjnych
akceptacji Prezydenta RP nie uzyska³a ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej, najbar-
dziej istotna dla powodzenia kompleksowej zmiany systemu ochrony zdrowia. Ustawa
ta w sposób pe³ny regulowa³a problematykê przekszta³ceñ samodzielnych publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki handlowe, zapewniaj¹c m.in. pakiet dzia³añ os³o-
nowych i restrukturyzacyjnych dla nowo powsta³ych podmiotów.

W celu kontynuowania procesu reformy ochrony zdrowia, a przede wszystkim
wsparcia jednostek samorz¹du terytorialnego podejmuj¹cych dzia³ania dla poprawy
promowania racjonalnych zasad gospodarowania w zak³adach opieki zdrowotnej zo-
sta³ przygotowany Program wieloletni pod nazw¹ „Wsparcie jednostek samorz¹du tery-
torialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia”. Dziêki Programowi
samorz¹dy, bêd¹ce podmiotami za³o¿ycielskimi samodzielnych publicznych zak³adów
opieki zdrowotnej, bêd¹ mog³y skorzystaæ z pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej z bud¿etu pañstwa na okreœlone w Programie cele. Proponowane dzia³ania w ra-
mach ww. Programu, przede wszystkim zmiana formy organizacyjno-prawnej
samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej w kapita³ow¹ spó³kê samo-
rz¹dow¹ ze 100% udzia³em jednostki samorz¹du terytorialnego, stworz¹ mo¿liwoœci do
efektywniejszego zarz¹dzania zak³adem oraz poprawi¹ jego organizacjê (m.in. zak³ad
uzyska mo¿liwoœæ pozyskiwania dodatkowo œrodków finansowych za œwiadczenia wy-
konywane komercyjnie). Na podstawie informacji uzyskanych od wojewodów (brak da-
nych z województwa podkarpackiego oraz Miasta Sto³ecznego Warszawy), zaintereso-
wanie udzia³em w Programie zg³osi³o 100 jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym:
8 – województw, 58 – powiatów, 19 – miast, 15 – gmin, bêd¹cych podmiotami za³o¿y-
cielskimi dla 141 samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Ponadto pragnê poinformowaæ, i¿ ustawa z dnia 25 wrzeœnia 2009 r. o zmianie
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych za-
wiera m.in. rozwi¹zania dotycz¹ce zmiany zasad podzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³y
wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany te maj¹ na celu, aby zaczynaj¹c
od roku 2010, zasady podzia³u œrodków pomiêdzy oddzia³y wojewódzkie NFZ oparte
by³y przede wszystkim na kryteriach zwi¹zanych z liczb¹ ubezpieczonych zarejestro-
wanych w poszczególnych oddzia³ach wojewódzkich Funduszu oraz ryzykach zdrowot-
nych przypisanych poszczególnym grupom ubezpieczonych w odniesieniu do
wykonywanych œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Oznacza to usuniêcie z ustawy (w kon-
sekwencji równie¿ ze stosownego rozporz¹dzenia), jako jednego z kryteriów podzia³u
œrodków, wskaŸnika wynikaj¹cego ze zró¿nicowania kosztu jednostkowego œwiadcze-
nia opieki zdrowotnej. Na podstawie art. 119 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.) Minister Zdrowia wyda³ rozporz¹dzenie z dnia
17 listopada 2009 r. w sprawie szczegó³owego trybu i kryteriów podzia³u œrodków po-
miêdzy centralê i oddzia³y wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193, poz. 1495).

Przepisy te w kolejnych latach doprowadz¹ do wiêkszego udzia³u Podkarpackiego
OW NFZ w ogólnej puli œrodków NFZ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
i innych senatorów

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Na pocz¹tku 2010 r. nast¹pi³a kolejna fala przeœladowañ katolików
w Azji Po³udniowo-Wschodniej, Wietnamie i Malezji.

W dniu 6 stycznia bojówki komunistycznej s³u¿by bezpieczeñstwa zaata-
kowa³y parafiê Dông Chiêm w archidiecezji Hanoi. W ataku wziê³o udzia³
oko³o 500 funkcjonariuszy uzbrojonych w pa³ki, gaz ³zawi¹cy i broñ paln¹.
Zniszczono krzy¿ postawiony na pobliskiej górze, pobito broni¹cych go wier-
nych. Dosz³o do œwiêtokradztwa wobec krzy¿a, najdro¿szego symbolu wiary
chrzeœcijañskiej. Nieproporcjonalnego u¿ycia si³y wobec niewinnych i bez-
bronnych katolików nie mo¿na okreœliæ inaczej ni¿ jako naruszenie godnoœci
ludzkiej. Miejscowoœæ odciêto od reszty kraju.

W nastêpnych dniach nast¹pi³y kolejne ataki na chrzeœcijan w tej czêœci
Wietnamu. Warto zwróciæ uwagê, ¿e brutalne ataki na katalików w Wietna-
mie zdarza³y siê ju¿ wczeœniej i mia³y charakter regularnie powtarzaj¹cych
siê groŸnych incydentów.

W po³owie ubieg³ego roku, jak poda³o Radio Watykañskie, a za nim –
portal internetowy Wiara.pl: „zajmuj¹ca siê problematyk¹ chrzeœcijañ-
stwa na kontynencie azjatyckim agencja AsiaNews dokona³a analizy
spo³eczno-gospodarczej w Wietnamie. Dowiod³a ona, ¿e ostatnie antyka-
tolickie wyst¹pienia maj¹ nie tylko pod³o¿e religijne, ale staraj¹ siê te¿
odwróciæ uwagê opinii publicznej od bie¿¹cych problemów kraju. (...) Ko-
œció³ jest praktycznie jedyn¹ instytucj¹ upominaj¹c¹ siê w Wietnamie
o przestrzeganie prawa i los najubo¿szych. Widziane jest to jednak jako
«antyrz¹dowa propaganda». St¹d, jak zauwa¿a agencja AsiaNews, w³a-
dze staraj¹ siê uciszyæ wierz¹cych, a nawet stworzyæ regiony bez katoli-
ków. St¹d te¿ narastaj¹ca fala antychrzeœcijañskich wyst¹pieñ”.

Jednoznaczne postêpowanie Koœcio³a katolickiego w Wietnamie i zdecy-
dowane stanowisko hierarchów Koœcio³a w obronie praw cz³owieka i wiary
stwarzaj¹ realne zagro¿enie, ¿e katolicy w tej czêœci œwiata nadal bêd¹ nara-
¿eni na represje. Katolicka wspólnota w Wietnamie liczy oko³o 6,5% ogó³u
mieszkañców.

Niepokoj¹ce wieœci docieraj¹ do opinii publicznej równie¿ z Malezji, gdzie
w ostatnich dniach przybra³y na sile antychrzeœcijañskie wyst¹pienia.
W trakcie jednego z ostatnich wyst¹pieñ przeciwko chrzeœcijanom islamscy
demonstranci podpalili koœció³ katolicki i trzy zbory protestanckie. Istnieje re-
alne zagro¿enie, ¿e w Malezji mo¿e dojœæ do wzrostu liczby aktów agresji wo-
bec chrzeœcijan. Wydarzenia w Malezji stoj¹ w sprzecznoœci z zapewnieniami
w³adz tego kraju o potêpieniu wrogich wobec chrzeœcijan wyst¹pieñ i zapisa-
mi konstytucyjnymi gwarantuj¹cymi obywatelom wolnoœæ wyznania i przy-
nale¿noœci religijnej.

Wobec zaistnia³ej sytuacji spo³ecznoœæ miêdzynarodowa nie mo¿e pozo-
staæ milcz¹ca, a szczególnie Polska, maj¹ca w przesz³oœci przykre doœwiad-
czenia z zorganizowan¹ instytucjonaln¹ walk¹ z wiar¹ i Koœcio³em, powinna
upominaæ siê o przestrzeganie wolnoœci sumienia i wyznania.

Warto w tym miejscu przywo³aæ Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owie-
ka, która w art. 18 stwierdza: „Ka¿da osoba ludzka ma prawo do wolnoœci
myœli, sumienia i religii. Prawo to zak³ada wolnoœæ zmiany religii i przekonañ,
jak równie¿ wolnoœæ ich manifestowania, indywidualnie czy spo³ecznie, pub-
licznie czy prywatnie, przez nauczanie, praktyki religijne, kult i wykonywa-
nie rytów”.

Z kolei w przemilczanej przez media encyklice „Caritas in veritate” Be-
nedykt XVI podkreœla, ¿e „negowanie prawa do publicznego wyznawania
w³asnej wiary i do dzia³ania, aby prawdy wiary kszta³towa³y równie¿ ¿ycie
publiczne, powoduje negatywne konsekwencje dla prawdziwego rozwoju.
Wykluczenie religii ze sfery publicznej, podobnie jak fundamentalizm religij-
ny z drugiej strony, przeszkadzaj¹ w spotkaniu osób oraz w ich wspó³pracy
dla rozwoju ludzkoœci. Wtedy ¿ycie publiczne zostaje pozbawione motywa-
cji, a polityka przyjmuje postaæ ucisku i agresji”. O tym przes³aniu powinni
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pamiêtaæ wszyscy rz¹dz¹cy, ustawodawcy i wychowawcy, gdy¿ w innym
wypadku dojdzie do ideologicznej ingerencji w sprawy œwiatopogl¹dowe,
podstawowe prawa nie bêd¹ respektowane, a wolnoœæ sumienia i religii zo-
stanie zdeptana.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pyta-
niami.

Czy rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej podejmie stosowne kroki dyplomatycz-
ne wobec rz¹du Republiki Wietnamu i Malezji maj¹ce na celu wskazanie na
³amanie w stosunku do wspólnot chrzeœcijañskich ich praw do wolnoœci myœ-
li, sumienia i religii?

Czy w zwi¹zku z przeœladowaniami religijnymi, które s¹ ra¿¹cym naru-
szeniem praw cz³owieka, rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej planuje jakieœ kroki
na forum Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzaj¹ce
do podjêcia niezbêdnych wspólnych dzia³añ dyplomatycznych w obronie
chrzeœcijan w Wietnamie i Malezji?

Stanis³aw Zaj¹c
Waldemar Kraska
Zdzis³aw Pupa
W³adys³aw Ortyl
Stanis³aw Kogut
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Stanis³awa Zaj¹ca wspólnie

z innymi Senatorami (pismo nr BPS/DSK-043-2364/10 z dnia 20 stycznia 2010 r.),
podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 r., uprzejmie przedsta-
wiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z niepokojem obserwuje narastaj¹ce
w ostatnich latach zjawisko dyskryminacji i przeœladowania chrzeœcijan z powodu wy-
znawanej wiary w wielu pañstwach œwiata i podziela w tej mierze niepokój Stolicy Apo-
stolskiej, która apeluje o przeciwdzia³anie rozszerzaj¹cej siê w œwiecie chrystianofobii
oraz wskazuje na potrzebê wiêkszego zaanga¿owania spo³ecznoœci miêdzynarodowej
w celu przeciwstawienia siê temu zjawisku. W lutym 2009 r. MSZ skierowa³o do pol-
skich placówek dyplomatycznych (w tym do Ambasady RP w Hanoi i Kuala Lumpur)
polecenie sta³ego monitorowania sytuacji chrzeœcijan oraz aktywnego podnoszenia ko-
niecznoœci reagowania na przypadki przeœladowañ w ramach dialogu koordynacyjnego
placówek pañstw UE.

MSZ dwukrotnie, w dniach 13 i 29 stycznia 2010 r., przekaza³o Ambasadorowi So-
cjalistycznej Republiki Wietnamu w RP wyrazy zaniepokojenia drastycznym potrakto-
waniem wiernych parafii Dong Chiem w Wietnamie (zburzenie w dniu 6 stycznia 2010 r.
z udzia³em znacznych si³ policyjnych betonowego krzy¿a), zwracaj¹c uwagê na wagê
symbolu krzy¿a dla polskich katolików.

Ambasadzie RP w Hanoi zosta³y przekazane stosowne instrukcje zalecaj¹ce podjê-
cie wspólnych, z przedstawicielstwami dyplomatycznymi krajów UE (kwestia wolnoœci
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religijnej stanowi wa¿ny element dialogu UE – Wietnam nt. praw cz³owieka), dzia³añ
monitoruj¹cych i apeluj¹cych do w³adz wietnamskich o poszanowanie wolnoœci religij-
nych i swobody wyznania, które s¹ gwarantowane przez konstytucjê SRW. W zwi¹zku
z powy¿szym, szef polskiej placówki przeprowadzi³ rozmowê z wysokim przedstawicie-
lem wietnamskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Nale¿y równie¿ odnotowaæ, ¿e Stolica Apostolska do chwili obecnej nie zajê³a stano-
wiska w zwi¹zku z wydarzeniami w Dong Chiem. Ojciec Œwiêty Benedykt XVI na spot-
kaniu z korpusem dyplomatycznym w dniu 11 stycznia 2010 r. podkreœli³ wagê wizyty
w Watykanie Prezydenta Wietnamu z³o¿onej w grudniu 2009 r., nie odnosz¹c siê do
trudnoœci, jakie napotykaj¹ tam katolicy. Postawa ta sugeruje zachowanie wstrzemiêŸ-
liwoœci i rozwi¹zywanie istniej¹cych niew¹tpliwie problemów na p³aszczyŸnie dialogu.

MSZ RP zaniepokoi³o siê równie¿ kilkoma atakami na koœcio³y chrzeœcijañskie
(g³ównie protestanckie), do których dosz³o w dniach 7–11 stycznia 2010 r. w Malezji, bê-
d¹cej krajem wieloetnicznym (m. in. Malajowie 50,4%, Chiñczycy 23,7%) i wieloreligij-
nym (m.in. islam 60,4%, buddyzm 19,2%, chrzeœcijañstwo 9,1%). Ataki by³y reakcj¹
na decyzjê s¹du najwy¿szego Malezji, uznaj¹c¹ za niewa¿ny wydany przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych Pana Datuk Seri Hishammuddin Hussein zakaz u¿ywania przez
katolicki tygodnik Herald s³owa Allah w malajskiej wersji jêzykowej dla okreœlenia Bo-
ga. W wyniku ataków najbardziej ucierpia³ koœció³ w Desa Melawati (Kuala Lumpur).
Wszystkie znacz¹ce si³y polityczne w Malezji natychmiast potêpi³y ataki, a premier za-
rz¹dzi³ wzmocnienie patroli w pobli¿u miejsc kultu religijnego. Potêpienie wyrazi³y
równie¿ organizacje muzu³mañskie. Polska, podobnie jak inne kraje cz³onkowskie UE
monitoruje przebieg wydarzeñ w Malezji i dzia³ania rz¹du w kierunku ustabilizowania
sytuacji.

Na forum ONZ (w ramach prac Rady Praw Cz³owieka oraz III Komitetu Zgromadze-
nia Ogólnego) Polska udziela wsparcia inicjatywom UE na rzecz promocji idei zwalcza-
nia nietolerancji religijnej. Stosowna rezolucja autorstwa UE, przyjmowana co roku
przez ZO NZ (ostatnia z dnia 29 paŸdziernika 2009 r.), wymienia zjawisko chrystianofobii.

Ponadto, Polska aktywnie wykorzystuje mechanizm Powszechnego Przegl¹du
Okresowego (Universal Periodic Review – UPR) Rady Praw Cz³owieka NZ do zwracania
uwagi spo³ecznoœci miêdzynarodowej na przypadki nieprzestrzegania praw mniejszo-
œci religijnych, w tym na przypadki przeœladowania chrzeœcijan w poszczególnych pañ-
stwach. UPR jest mechanizmem oceny i kontroli przestrzegania praw cz³owieka,
utworzonym zgodnie z postanowieniami rezolucji ZO NZ z dnia 15 marca 2006 r. o po-
wo³aniu Rady Praw Cz³owieka NZ. W 2009 r. w ramach UPR delegacja RP wyg³osi³a
w Genewie wyst¹pienia odnosz¹ce siê do tych niepokoj¹cych zjawisk, formu³uj¹c pyta-
nia i rekomendacje wobec wysokich rang¹ delegacji rz¹dowych Wietnamu, Nigerii i Ko-
rei Pó³nocnej.

Kwestia przestrzegania wolnoœci religijnych w Wietnamie i Malezji oraz w innych
pañstwach, ze wzglêdu na uniwersalny charakter i wagê dla ca³ej opinii miêdzynarodo-
wej, le¿y równie¿ w obszarze zainteresowania Parlamentu Europejskiego i Rady Euro-
py. W dniu 21 stycznia 2010 r. Parlament Europejski wyda³ Rezolucjê w sprawie
niedawnych ataków na wspólnoty chrzeœcijañskie, w której m.in. wyrazi³ zaniepokoje-
nie atakami na koœcio³y i miejsca kultu w Malezji oraz wezwa³ w³adze Malezji do zapew-
nienia bezpieczeñstwa osobistego i nienaruszalnoœci cielesnej osobom praktykuj¹-
cym. Jesteœmy przekonani, ¿e równie¿ dziêki aktywnoœci polskich parlamentarzystów
kwestia przestrzegania wolnoœci religijnych na œwiecie bêdzie obecna na tych forach.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski

360 47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


