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Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
26 stycznia 2010 r. w K. na mocy postanowienia s¹du dosz³o do si³owego

odebrania matce dziesiêcioletniego synka. Kuratorkom s¹dowym towarzy-
szy³o kilkunastu policjantów, prokurator, pracownicy PCPR i t³um zbulwerso-
wanych ludzi.

W zwi¹zku z tym zdarzeniem zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o zwrócenie uwagi na zaistnia³y problem. Uwa¿am, ¿e odebranie dziecka
przez policjê odby³o siê w sposób zbyt spektakularny. Odbieranie dziecka ro-
dzicowi, z uwagi na to, ¿e jest to dra¿liwa sprawa rodzinna, powinno odby-
waæ siê w atmosferze bardziej przyjaznej dziecku ni¿ ta, która mia³a miejsce
w K. Ch³opiec zapewne dozna³ wielkiego szoku i w pamiêci zostan¹ mu trau-
matyczne chwile, które prze¿y³ podczas si³owego odebrania go matce. Jeœli
wyrok s¹du by³ prawomocny, to odebranie dziecka matce powinno odbyæ siê
w taki sposób, aby dziecko jak najmniej odczu³o dan¹ sytuacjê. Przede wszy-
stkim policja powinna dzia³aæ po cywilnemu, aby nie wywo³ywaæ strachu
u dziecka. Z pewnoœci¹ policja wykonywa³a swoje obowi¹zki rzetelnie i zgod-
nie z prawem.

Maj¹c na uwadze tê sytuacjê, zastanawiam siê, czy nie warto prawnie
uregulowaæ procedury odbierania dzieci rodzicom na mocy prawomocnego
wyroku s¹dowego, aby nie dochodzi³o do tak strasznych sytuacji, jaka mia³a
miejsce w K. Materia³ video z opisanej akcji mo¿na obejrzeæ na stronie interne-
towej gazety „Twój Puls Tygodnia”: www.pulstygodnia.pl.

Proszê uprzejmie o odpowiedŸ na pytanie: czy Ministerstwo Sprawiedli-
woœci dostrzega przedstawiony problem i w jaki sposób ma zamiar go roz-
wi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 3.03.2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 lutego 2010 roku przekazuj¹cego oœwiadczenie

z³o¿one przez Pani¹ senator Ma³gorzatê Adamczak podczas 48. posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lutego 2010 r. uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W zwi¹zku z informacjami medialnymi dotycz¹cymi sprawy odebrania ma³oletnie-
go Aleksandra M. z Kobylej Góry jednemu z rodziców, Departament Wykonania Orze-
czeñ i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwoœci z urzêdu zleci³ Prezesowi S¹du
Okrêgowego w Kaliszu przeprowadzenie lustracji, opisuj¹cej stan faktyczny w przed-
miotowej sprawie, w tym opis dzia³añ kuratora s¹dowego.
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Protokó³ lustracji stwierdza wyraŸnie, ¿e przeprowadzone czynnoœci kuratora s¹do-
wego by³y wykonane w sposób terminowy, bez zbêdnej zw³oki i znajdowa³y oparcie
w przepisach obowi¹zuj¹cego prawa.

Kuratorzy s¹dowi, wykonuj¹cy czynnoœci w ca³ej sprawie wykazali daleko posuniê-
t¹ zapobiegliwoœæ oraz troskê o zabezpieczenie interesów dziecka, poprzez wielokrotne
nak³anianie matki dziecka do podporz¹dkowania siê orzeczeniu s¹du, propozycje
udzielania jej pomocy, a wreszcie przez zabezpieczenie przy odebraniu dziecka pomocy
psychologa, lekarza oraz obecnoœci prokuratora i funkcjonariuszy Policji.

Z analizy dokumentacji do³¹czonej do sprawy oraz sporz¹dzonej lustracji wynika,
¿e pomimo zorganizowanego przez mieszkañców wsi oporu, a tak¿e gróŸb kierowanych
do kuratorów, kurator s¹dowy stara³ siê zapobiec eskalacji napiêcia i d¹¿y³ do polubow-
nego rozwi¹zania sposobu wyegzekwowania orzeczenia s¹du.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kurator s¹dowy dysponowa³ opini¹ bieg³ego psychologa wska-
zuj¹ce wprost na instrumentalne traktowanie dziecka przez matkê, patologiczne uza-
le¿nienie ch³opca od niej i koniecznoœæ natychmiastowej zmiany œrodowiska, w którym
dziecko przebywa³o. Nadto bieg³y podkreœla³, ¿e w przypadku utrzymywania dalszego
stanu rzeczy dziecku „gro¿¹ zaburzenia emocjonalne, które w przysz³oœci doprowadz¹
do dezintegracji jego osobowoœci, nieosi¹gniêciem odpowiedniego poziomu dojrza³oœci
indywidualnej i spo³ecznej, a w zwi¹zku z tym niezdolnoœci¹ do w³aœciwego funkcjono-
wania w spo³eczeñstwie”.

W zwi¹zku z kolejn¹ (czwart¹) prób¹ wykonania postanowienia S¹du Okrêgowego
w P., kurator podj¹³ s³uszn¹, choæ z pewnoœci¹ dramatyczn¹ decyzjê, o podjêciu dzia-
³añ zmierzaj¹cych do odebrania dziecka i oddania go drugiemu rodzicowi.

Nale¿y bowiem podkreœliæ, ¿e wykonuj¹cy zlecenie przymusowego odebrania dziec-
ka kurator s¹dowy nie jest powo³any do jakiejkolwiek merytorycznej oceny zasadnoœci
wydanego w tym przedmiocie przez s¹d orzeczenia, w szczególnoœci, czy orzeczenie to
w nale¿ytym stopniu uwzglêdnia dobro i interes ma³oletniego dziecka. Kompetencja
w tym zakresie jest zastrze¿ona wy³¹cznie dla s¹du prowadz¹cego sprawê rodziców
dziecka odnoœnie do w³adzy rodzicielskiej, w tym wypadku – S¹du Okrêgowego w P.

Jedyn¹ przeszkod¹ w wykonaniu orzeczenia przez kuratora s¹dowego mog¹ byæ
okolicznoœci wymienione w art. 598(12) kpc (kurator s¹dowy powinien zachowaæ szcze-
góln¹ ostro¿noœæ i uczyniæ wszystko, aby dobro tej osoby nie zosta³o naruszone, a zw³a-
szcza aby nie dozna³a ona krzywdy fizycznej lub moralnej), przy czym ustalenia co do
zaistnienia tych okolicznoœci w konkretnym przypadku, dokonanie ich oceny i znacze-
nia dla ewentualnego zaniechania czynnoœci przymusowego odebrania dziecka – nale-
¿¹ wy³¹cznie do dokonuj¹cego tej czynnoœci kuratora. W niniejszej sprawie kurator nie
stwierdzi³ istnienia takich przeszkód.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e kuratorzy nie tylko zadbali o wykonywanie dzia-
³añ zgodnie z przepisami, ale tak¿e do³o¿yli wiele starañ, aby wszystko odby³o siê z jak
najmniejsz¹ szkod¹ dla ma³oletniego. Przeprowadzana czynnoœæ trwa³a rzeczywiœcie
d³ugo, ale spowodowane to by³o koniecznoœci¹ przeprowadzenia d³ugotrwa³ej rozmowy
z matk¹ dziecka, uœwiadamiaj¹cej jej wyniki badañ psychologicznych i przes³anki de-
cyzji s¹du. Kuratorzy przekonywali matkê dziecka, aby wyda³a je dobrowolnie, a nie
przy u¿yciu si³y. Konieczna by³a równie¿ konsultacja lekarska, albowiem matka dziec-
ka przejawia³a symptomy zas³abniêcia. W trakcie przeprowadzania czynnoœci obecny
psycholog kilkakrotnie s³u¿y³ fachow¹ pomoc¹, reaguj¹c na emocjonalne wyst¹pienia
tak matki, jak i samego ma³oletniego. Ostatecznie – wobec postawy matki – funkcjona-
riusze Policji i kurator odebrali dziecko si³¹, przekazuj¹c je upowa¿nionemu pracowni-
kowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Tego typu sprawy nale¿¹ do najtrudniejszych sposobów wyegzekwowania orzecze-
nia s¹dowego, zw³aszcza przy stawianiu czynnego oporu przez jedno z rodziców. Jed-
nak¿e z uwagi na treœæ orzeczenia wspartego opiniami bieg³ych s¹dowych kurator
s¹dowy nie móg³ post¹piæ inaczej. Podkreœliæ nale¿y, ¿e dramatyczny przebieg wyda-
rzeñ nie by³ zawiniony przez kuratorów lub towarzysz¹ce im osoby, lecz by³ skutkiem
postawy matki, która nie chcia³a podporz¹dkowaæ siê prawomocnemu orzeczeniu
s¹dowemu. Kurator, który odpowiedzialny jest za wykonanie orzeczenia, decyzje o po-
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mocy Policji w przeprowadzanych przez siebie czynnoœciach podejmuje dopiero po
wstêpnym ustaleniu postawy uczestników postêpowania. Organy Policji wzywane s¹
do pomocy dopiero wówczas, gdy opór prezentowany przez uczestników nie mo¿e byæ
przez niego pokonany w drodze perswazji.

Jak wynika to z dalszych czynnoœci ma³oletni, przebywaj¹c w Komendzie Policji po
odebraniu matce, zachowywa³ siê spokojnie, bawi³ siê, po¿egna³ z kuratorami. Nie wy-
kazywa³ te¿ wrogoœci ani obaw w stosunku do osoby ojca.

Na marginesie wskazaæ nale¿y, ¿e liczba spraw tej kategorii jest wrêcz znikoma. Na
567.469 spraw rodzinnych, które wp³ynê³y do s¹dów rodzinnych w roku 2008, jedynie
604 dotyczy³y wydania dziecka. Z tych spraw jedynie 109 wniosków zosta³o uwzglêd-
nionych, a w oko³o 10–15% (10–15 spraw) prowadzone by³o postêpowanie o przymuso-
wym odebraniu. W gronie tych ostatnich spraw jedynie kilka mia³o trudny przebieg.
W przypadku odebrania w K. – du¿e zaanga¿owanie Policji wynika³o z oœwiadczenia z³o¿o-
nego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przez Józefa R., przedstawiaj¹cego siê
jako osoba spokrewniona z matk¹ dziecka, ¿e „on oraz spo³ecznoœæ K. nie zgadzaj¹ siê
z postanowieniem s¹du i stan¹³ w jej obronie, a matka z dzieckiem pope³ni¹ samobój-
stwo”.

Jedynie ubocznie mo¿na dodaæ, ¿e w zwi¹zku z przyjêciem przez Radê Ministrów
w dniu 17 maja 2007 r. Programu Dzia³añ Rz¹du w sprawie wykonywania wyroków
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej, Minister
Sprawiedliwoœci realizuje obowi¹zek na³o¿ony w punkcie 13.1.3 programu, przewidu-
j¹cy monitorowanie skali problemu nieskutecznoœci egzekucji postanowieñ s¹dowych
dotycz¹cych kontaktów z dzieckiem b¹dŸ nakazuj¹cych wydanie dziecka.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze nale¿y wskazaæ, ¿e brak jest podstaw do stwierdzenia, ¿e
procedury odbierania dzieci rodzicom nie s¹ wystarczaj¹co uregulowane, gdy¿ nie za-
pobiegaj¹ takim sytuacjom, jakie mia³y miejsce w K. Istniej¹ce w tym zakresie przepisy
prawne s¹ wystarczaj¹ce i spe³niaj¹ standardy europejskie. ¯adne jednak zapisy usta-
wowe nie s¹ w stanie przewidzieæ indywidualnych reakcji uczestników takich postêpo-
wañ, a tym bardziej im zapobiec. Ustalenia dokonane w toku prowadzonego
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci monitoringu jednoznacznie wskazuj¹, ¿e przyczyn¹
trudnoœci w realizowaniu orzeczenia o przymusowym odebraniu dziecka nie jest brak
umiejêtnoœci kuratorów i towarzysz¹cych im osób, ale ukrywanie ma³oletnich i g³êboki
konflikt miêdzy rodzicami.

Powy¿sza odpowiedŸ na wyst¹pienie Pani senator zosta³a udzielona w ramach
kompetencji Ministra Sprawiedliwoœci, a wiêc nie obejmuje zagadnieñ dotycz¹cych
dzia³añ funkcjonariuszy Policji.

Z powa¿aniem

Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
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Oœwiadczenie senatora Piotra Andrzejewskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Ca³a cywilizowana Polska obchodzi dzisiaj dzieñ wspomagania przeœla-
dowanych w Wietnamie chrzeœcijan. Akurat dzisiaj Senat w sposób specy-
ficzny debatowa³ nad symbolik¹ krzy¿a. Dzisiaj równie¿ pan marsza³ek
Senatu przyjmowa³ odchodz¹cego ambasadora Wietnamu. I dzisiaj, w dniu
pamiêci ofiar pogromów chrzeœcijan w Wietnamie, zapytujê pana ministra
spraw zagranicznych: jaka jest reakcja na ludobójcze têpienie chrzeœcijan
w Wietnamie? Jaki jest zakres, po pierwsze, notyfikacji, po drugie, interwen-
cji? I jakie œrodki zamierza Pan podj¹æ na forum miêdzynarodowym dla
ochrony podstawowych praw cz³owieka wobec ich drastycznego ³amania
w Wietnamie, w Indiach i innych krajach, w których tolerancja religijna jest
deklarowana, ale postêpowanie pañstw jest sprzeczne nie tylko z tolerancj¹
religijn¹, ale z podstawowymi konwencjami cywilizowanego œwiata doty-
cz¹cymi ochrony praw cz³owieka? Czy zamierza Pan wyst¹piæ do Komisji
Praw Cz³owieka ONZ?

Je¿eli nie, to proszê o jednoznaczn¹ deklaracjê, a bêdê zabiega³ o to, ¿eby
inni, którzy reprezentuj¹ w Polsce postawê chrzeœcijañsk¹, wyst¹pili w tym
zakresie do Komisji Praw Cz³owieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

senator Piotr Andrzejewski

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 lutego 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Piotra Andrzejewskiego ws. sytuacji chrze-

œcijan w Wietnamie i w Indiach oraz dzia³añ podejmowanych przez MSZ, z³o¿one pod-
czas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. (pismo nr BPS/DSK-043-
-2366/10 z dnia 16 lutego 2010 r.), uprzejmie informujê.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, przy czynnym udziale placówek dyploma-
tycznych, z uwag¹ analizuje i ocenia stan przestrzegania praw religijnych wspólnot
chrzeœcijañskich na ca³ym œwiecie oraz, w uzasadnionych przypadkach, podejmuje
stanowcze kroki na rzecz mobilizacji spo³ecznoœci miêdzynarodowej do dzia³ania
w imiê pomocy represjonowanym przedstawicielom wspólnot chrzeœcijañskich.

W lutym 2009 r. MSZ skierowa³o do polskich placówek dyplomatycznych, w tym do
Hanoi i New Delhi, polecenie sta³ego monitorowania sytuacji chrzeœcijan oraz aktyw-
nego podnoszenia koniecznoœci reagowania na przypadki przeœladowañ w ramach dia-
logu koordynacyjnego placówek pañstw UE.

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.), wskazuje na zjawisko chrystia-
nofobii.
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Polska aktywnie wykorzystuje tak¿e mechanizm Powszechnego Przegl¹du Okreso-
wego (Universal Periodic Review – UPR) Rady Praw Cz³owieka NZ do zwracania uwagi
spo³ecznoœci miêdzynarodowej na przypadki nieprzestrzegania praw mniejszoœci reli-
gijnych, 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 ramach przegl¹du pañstwo prezentuje raport
krajowy z wykonywania zobowi¹zañ miêdzynarodowych z zakresu praw cz³owieka oraz
ustosunkowuje siê do zg³aszanych przez pañstwa w trakcie sesji grupy roboczej pytañ
i rekomendacji. Ze szczególn¹ uwag¹ œledzimy stan przestrzegania wolnoœci religijnych
nie tylko w pañstwach Azji, ale te¿ Afryki i Bliskiego Wschodu, w których problemy
z przestrzeganiem wolnoœci religijnych w wielu przypadkach maj¹ charakter systemo-
wy. W 2009 r. w ramach UPR delegacja RP wyg³osi³a w Genewie wyst¹pienia odnosz¹ce
siê do tych niepokoj¹cych zjawisk, formu³uj¹c pytania i rekomendacje wobec wysokich
rang¹ delegacji rz¹dowych Wietnamu, Nigerii i Korei Pó³nocnej.

Zamierzamy w dalszym ci¹gu zabieraæ g³os w sprawie przeœladowañ chrzeœcijan
podczas kolejnych sesji UPR, a kwestia wype³niania przez pañstwa poddawane prze-
gl¹dowi zobowi¹zañ miêdzynarodowych z zakresu prawa do wolnoœci myœli, sumienia
i religii (art. 18 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych) pozosta-
nie przedmiotem sta³ej troski polskiej dyplomacji.

Polska skupia swoj¹ aktywnoœæ na rzecz obrony praw chrzeœcijan na dzia³aniach
podejmowanych w ramach Unii Europejskiej, wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ wspólne dzia-
³ania maj¹ najwiêksze szanse odniesienia oczekiwanych skutków. W ten sposób, wyra-
¿aj¹c jednym i skoordynowanym g³osem troskê o prawa cz³owieka, mo¿emy
w znacz¹cy sposób przyczyniæ siê do poprawy po³o¿enia chrzeœcijan w tym kraju. Opi-
nia ta, w ca³ej rozci¹g³oœci, podzielana jest przez Episkopat Indii, z którym w sta³ym
kontakcie pozostaje nasza Ambasada w New Delhi.

Polska nie tylko wspó³uczestniczy w unijnych inicjatywach w zakresie ochrony
praw chrzeœcijan, ale tak¿e inspiruje i aktywnie kreuje te dzia³ania. Przedstawiciel Pol-
ski wszed³ w sk³ad delegacji dyplomatów UE, która w dniach 3–5 lutego 2010 r., odwie-
dzi³a stan Orisa (w którym najczêœciej dochodzi do aktów przemocy). Wizyta stanowi³a
kolejny element wsparcia spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej na tym obszarze. Zak³ada siê,
i¿ œwiadomoœæ sta³ego monitoringu sytuacji chrzeœcijan przez spo³ecznoœæ miêdzyna-
rodow¹ bêdzie oddzia³ywaæ zarówno na postawê lokalnych w³adz, jak równie¿ przy-
wódców miejscowych ugrupowañ hinduistycznych. Równie¿ dziêki polskim staraniom,
problem chrzeœcijan w Orisie bêdzie jednym z g³ównych punktów agendy dialogu Indie
– UE w zakresie praw cz³owieka zaplanowanego na dzieñ 25 marca 2010 r.

Odnoœnie do ostatnich wydarzeñ w parafii Dong Chiem w Wietnamie (zburzenie
w dniu 6 stycznia 2010 r. betonowego krzy¿a i st³umienie z udzia³em du¿ych si³ policyj-
nych oporu wiernych, a nastêpnie zmuszenie parafian do zdjêcia bambusowych krzy¿y
postawionych przez nich w miejsce betonowego), które poruszy³y polsk¹ i miêdzynaro-
dow¹ opiniê publiczn¹, pragnê poinformowaæ, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych
uwa¿nie monitoruje tê sprawê i podejmuje na bie¿¹co dzia³ania.

Ambasada RP w Hanoi aktywnie zaanga¿owa³a siê w uzyskanie rzetelnych informa-
cji nt. zajœæ w Dong Chiem, zarówno od przedstawicieli koœcio³a katolickiego, jak
i w³adz wietnamskich. Ambasadzie RP w Hanoi zosta³y przekazane stosowne instruk-
cje zalecaj¹ce podjêcie wspólnych, wraz z przedstawicielstwami dyplomatycznymi kra-
jów UE (kwestia wolnoœci religijnej stanowi wa¿ny element dialogu UE – Wietnam nt.
praw cz³owieka), dzia³añ monitoruj¹cych i apeluj¹cych do w³adz wietnamskich o po-
szanowanie wolnoœci religijnych i swobody wyznania, które s¹ gwarantowane przez
konstytucjê SRW. Temat ten zosta³ podniesiony przez Kierownika Placówki na spotka-
niu dyplomatów unijnych wkrótce po wydarzeniach w Dong Chiem. Nie zosta³y jed-
nak¿e podjête ¿adne skoordynowane dzia³ania, gdy¿ w zgodnej opinii przedstawi-
cielstw dyplomatycznych akredytowanych w Hanoi wydarzenia te stanowi¹ kolejn¹ od-
s³onê w sporze prawnym Koœció³ – w³adza o zwrot ziemi nale¿¹cej kiedyœ do koœcio³a
katolickiego, a nie w kontekœcie wolnoœci religijnej. Prawo wietnamskie zabrania usta-

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. 11



wiania symboli religijnych poza obszarami œwi¹tyñ, a krzy¿ by³ postawiony na terenie,
który z formalnego punktu widzenia nie nale¿y obecnie do parafii katolickiej, choæ
w ¿adnej mierze nie t³umaczy to si³owego „rozwi¹zania problemu”.

Ze wzglêdu na zastosowan¹ przez w³adze przemoc, Dyrekcja Departamentu Azji
i Pacyfiku dwukrotnie, w dniach 13 i 29 stycznia 2010 r., przekaza³a Ambasadorowi
SRW w RP wyrazy zaniepokojenia drastycznym potraktowaniem wiernych parafii Dong
Chiem, zwracaj¹c te¿ uwagê na wagê symbolu krzy¿a dla polskich katolików. Charge
d’Affaires Ambasady RP równie¿ odby³ na ten temat rozmowê z wysokim przedstawicie-
lem wietnamskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Polska placówka w ostatnim czasie nie zaobserwowa³a przeœladowañ wobec katoli-
ków w Wietnamie zwi¹zanych wy³¹cznie z religi¹. Wierni wietnamscy i obywatele pol-
scy, którzy uczestniczyli w nabo¿eñstwach na terenie Hanoi, nawet bezpoœrednio po
wydarzeniach w Dong Chiem, nie doœwiadczyli szykan ani przeszkód ze strony w³adz
wietnamskich.

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.

Kwestia przestrzegania wolnoœci religijnych w Wietnamie i w innych pañstwach, ze
wzglêdu na uniwersalny charakter i wagê dla ca³ej opinii miêdzynarodowej, znajduje
siê równie¿ w obszarze zainteresowania Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.
MSZ jest przekonany, ¿e mo¿e w tej sprawie liczyæ na zrozumienie i aktywnoœæ pol-
skich parlamentarzystów.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

W niemieckich landach Bawarii, Hesji i Meklemburgii-Pomorzu Przednim
przyjêto zasadê, zgodnie z któr¹ osobom urodzonym w latach 1945–1990 na
terenach dawnej Rzeszy Niemieckiej przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej
na mocy traktatu poczdamskiego w dokumentach potwierdzaj¹cych to¿sa-
moœæ bêd¹ wpisywane Niemcy jako kraj urodzenia.

Traktowanie przyznanych Polsce, na mocy decyzji mocarstw sojuszni-
czych, ziem jako terytorium Niemiec bêd¹cego pod tymczasow¹ polsk¹ admi-
nistracj¹, a mo¿e okupacj¹, nale¿y uznaæ za coœ ze wszech miar
skandalicznego. Godzi to w poczucie integralnoœci i jednolitoœci terytorialnej
Polski. Rzeczpospolita Polska nie mo¿e w ¿adnym wypadku akceptowaæ ta-
kiej praktyki.

Podczas sporz¹dzania polskich dokumentów przyjêto zasadê wpisywa-
nia jako kraju urodzenia tego pañstwa, na którego terytorium aktualnie le¿y
miejsce urodzenia danej osoby. St¹d osobom, które przysz³y na œwiat przed
II wojn¹ œwiatow¹ na kresach II Rzeczypospolitej, w dokumentach to¿samo-
œci jako kraj urodzenia wpisane s¹ Litwa, Bia³oruœ lub Ukraina. Z tego
wzglêdu w stosunkach cudzoziemców z polskimi urzêdami powinniœmy eg-
zekwowaæ poprawne oznaczenie Polski jako kraju urodzenia w sytuacji, gdy
dana osoba urodzi³a siê w miejscu terytorialnie nale¿¹cym do Polski.

W zwi¹zku z tym zapytujê, czy wed³ug pana takie regulacje niemieckie
nie podwa¿aj¹ przebiegu granic Rzeczypospolitej Polskiej. Czy taka praktyka
nie wp³ywa negatywnie na kszta³towanie relacji polsko-niemieckich? Czy po-
nadto ta praktyka nie narusza przepisów prawa europejskiego? Je¿eli która-
kolwiek z odpowiedzi na zadane pytania jest twierdz¹ca, to chcia³abym
zapytaæ, czy nie uwa¿a pan, ¿e by³oby zasadne podjêcie kroków zmierza-
j¹cych do zmian legislacyjnych oraz wydanie stosownych poleceñ s³u¿bo-
wych prowadz¹cych do nieuznawania w sprawach urzêdowych w Polsce
dowodów to¿samoœci z fa³szywym krajem urodzenia. Osoba urodzona na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej, a maj¹ca w dowodzie to¿samoœci jako kraj
urodzenia wpisane Niemcy, powinna byæ traktowana jako osoba pos³uguj¹ca
siê fa³szywym, a co najmniej b³êdnym, dowodem to¿samoœci, podobnie jak
na przyk³ad mê¿czyzna pos³uguj¹cy siê dowodem to¿samoœci kobiety. Taki
dokument w œwietle polskiego prawa powinien byæ uznany za niewa¿ny.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 19 lutego 2010 r.

Pan
Rados³aw Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

Szanowny Panie Ministrze,
zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach admi-

nistracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.) w za³¹czeniu
przekazujê – wed³ug w³aœciwoœci – oœwiadczenie Senatora RP Pani Doroty Arciszew-

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. 13



skiej-Mielewczyk z³o¿one podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 ro-
ku w sprawie kraju urodzenia wpisywanego w dokumentach potwierdzaj¹cych to¿sa-
moœæ.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Piotr Stachañczyk
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 8 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielew-

czyk podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. (pismo BPS/DSK-
-043-2367/10 z dnia 16 lutego br.) w sprawie kraju urodzenia wpisywanego w doku-
mentach potwierdzaj¹cych to¿samoœæ, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych za poœrednictwem placówek dyplomatycznych
i konsularnych w RFN analizuje dzia³alnoœæ krajów zwi¹zkowych w zakresie wpisów
dokonywanych w rejestrach meldunkowych.

Odnoœnie do praktyki administracyjnej Bawarii warto wyjaœniæ, ¿e instrukcja Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych (MSW) tego kraju z dnia 31 sierpnia 2009 r., która ma
charakter pisma okólnego, zapewnia ka¿demu przesiedlonemu („wypêdzonemu” – wg
terminologii stosowanej w prawie niemieckim), który urodzi³ siê przed podpisaniem
Traktatu o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec z dnia 12 wrzeœnia 1990 r.
(tzw. Uk³ad 2+4), w granicach Rzeszy Niemieckiej z dnia 31 grudnia 1937 r., mo¿liwoœæ
domniemania uznania za urodzonego na obszarze kraju (Niemiec) w rejestrach mel-
dunkowych, przez niedokonywanie wpisu konkretnej nazwy kraju urodzenia. Ewen-
tualne zmiany wpisów w rejestrach meldunkowych maj¹ byæ dokonywane jedynie na
wniosek osoby zainteresowanej, która musi przy tym wykazaæ, i¿ nale¿y do grupy wy-
pêdzonych. Podobnego rodzaju charakter ma zalecenie wydane przez Ministra Spra-
wiedliwoœci kraju zwi¹zkowego Meklemburgia–Pomorze Przednie.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w opinii MSZ przedmiotowe dokumenty, bêd¹ce niewi¹¿¹cy-
mi zaleceniami, nie rodz¹ prawnych skutków miêdzynarodowych.

Warto jednak¿e zauwa¿yæ, ¿e stanowisko MSW Bawarii oraz Ministerstwa Spra-
wiedliwoœci Meklemburgii – Pomorza Przedniego pozostaj¹ w wyraŸnej sprzecznoœci
z opini¹ federalnego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, wyra¿on¹ w zaleceniu z dnia
19 marca 2009 r., w którym wskazano, ¿e za osoby urodzone w kraju (tj. w Niemczech)
nale¿y uznaæ jedynie te, które urodzi³y siê na terenie Rzeszy Niemieckiej, w granicach
z dnia 31 grudnia 1937 r. przed dniem 2 sierpnia 1945 r., czyli przed zawarciem uk³a-
dów poczdamskich.
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wspomniana instrukcja MSW RFN stanowi, zgodny z interesa-
mi Polski, istotny postêp w doktrynie pañstwowej RFN. Zak³ada ona bowiem uznanie,
¿e tzw. Ziemie Zachodnie i Pó³nocne nale¿¹ do Polski od 1945 r., a nie od 1990 r. (tj. od
Uk³adu 2+4). W tym kontekœcie warto przypomnieæ, ¿e doktryna pañstwowa RFN jesz-
cze do lat dziewiêædziesi¹tych XX w. uznawa³a te tereny, za bêd¹ce jedynie „pod polsk¹
administracj¹”, z czego usi³owano wyci¹gaæ szereg konsekwencji, w tym praktyczne
odniesienia w ustawodawstwie krajowym RFN. Dotyczy³o to nie tylko akt stanu cywil-
nego, ale tak¿e m.in. przyznawania œwiadczeñ socjalnych, procedur uznawania za
Niemca w rozumieniu art. 116 Ustawy Zasadniczej i ustawy o wypêdzonych oraz innych
przepisów. Doktryna ta dozna³a pewnych ograniczeñ w Uk³adzie o podstawach norma-
lizacji stosunków miêdzy PRL a RFN z dnia 7 grudnia 1970 r. oraz w zwi¹zku z orzecze-
niem Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego do tej umowy.

Tym niemniej kierunek dzia³ania MSW RFN, odzwierciedlony w zaleceniu z dnia
19 marca 2009 r., mo¿e byæ przez Polskê powitany z zadowoleniem i powinien stanowiæ
pierwszy krok do podobnych korekt w innych dziedzinach prawa krajowego w Niem-
czech. Tego rodzaju praktykê uznaæ nale¿y za potrzebn¹ w kontekœcie nadal obowi¹zu-
j¹cych w RFN regulacji prawnych sprzecznych z duchem Uk³adu 2+4 oraz traktatów
polsko-niemieckich o potwierdzeniu istniej¹cej granicy z dnia 14 listopada 1990 r.
i o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy z dnia 17 czerwca 1991 r.

MSZ podejmowa³o i nadal bêdzie podejmowaæ rozmowy ze stron¹ niemieck¹ ma-
j¹ce na celu usuniêcie z prawa RFN tego rodzaju regulacji. Na marginesie warto zwró-
ciæ uwagê na stanowisko w³adz kraju zwi¹zkowego Berlina, który w oœwiadczeniu
z dnia 10 wrzeœnia 2009 r. jednoznacznie wypowiedzia³ siê przeciwko instrumentalizo-
waniu zagadnienia wskazuj¹c, ¿e „Ani dawny Œl¹sk, ani dawne Pomorze, ani dawne
Prusy Wschodnie nigdy wczeœniej nie nale¿a³y do Republiki Federalnej Niemiec czy do
NRD” oraz uznaj¹c postêpowanie w³adz Bawarii za „oderwane od rzeczywistoœci”.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Józefa Bergiera

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie informujê Pana Ministra o trudnej sytuacji powodziowej w rejo-

nie rzeki Bug w gminach S³awatycze i Hanna w województwie lubelskim.
Podczas wizyty na tych terenach zapozna³em siê osobiœcie z bardzo trudn¹

sytuacj¹ mieszkañców oraz du¿ym prawdopodobieñstwem jej pogorszenia
w przypadku znacz¹cego ocieplenia w czasie najbli¿szych dni.

Zwracam te¿ uwagê, ¿e rozwi¹zaniem corocznego problemu mieszkañ-
ców tych gmin by³aby regulacja rzeki Bug, o co od kilku lat zabiegaj¹ gospo-
darze lokalnych gmin.

Uprzejmie równie¿ informujê, ¿e szczególne niebezpieczeñstwo mo¿e na-
dejœæ w marcu i kwietniu. Taka sytuacja wymaga sta³ych przygotowañ.

Z powa¿aniem
Józef Bergier

Stanowisko
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Pan
Andrzej Kraszewski
Minister Œrodowiska

Szanowny Panie Ministrze,
zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 roku o dzia³ach admini-

stracji rz¹dowej (t.j.: Dz. U. z 2007 roku Nr 65, poz. 437 z póŸn. zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt
1 i ust. 5 pkt 4 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 roku
w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania Ministra Œrodowiska (Dz. U. Nr 216, poz.
1606), w za³¹czeniu przekazujê – wed³ug w³aœciwoœci – oœwiadczenie z³o¿one przez Se-
natora RP Pana Józefa Bergiera podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego
2010 roku w sprawie trudnej sytuacji powodziowej w rejonie rzeki Bug w gminach S³a-
watycze i Hanna w woj. lubelskim.

Z powa¿aniem

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

Warszawa, 24 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie senatora Józefa Bergiera w sprawie zagro¿enia po-

wodziowego na rzece Bug na terenie gmin S³awatycze i Hanna, przekazane przy piœmie:
BPS/DSK-043-2368/10 z dnia 16 lutego 2010 r., przedstawiam poni¿ej nastêpuj¹ce
stanowisko.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 r., ochrona przed powodzi¹ stanowi zadanie
organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Centralnym organem administracji
rz¹dowej w³aœciwym w sprawach gospodarowania wodami, w tym równie¿ ochrony
przed powodzi¹, jest Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej. W regionach wod-
nych za koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹ odpowiada,
podleg³y Prezesowi KZGW, dyrektor regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej.

Zdaniem Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ad-
ministracji którego znajduje siê rzeka Bug, sytuacja zwi¹zana z zagro¿eniem ze
strony zjawisk lodowych w gminie Hanna i S³awatycze w dniu sporz¹dzenia opinii,
tj. 4 marca br. by³a stabilna. Na odcinku od km 346+000 do km 455-000 utrzymuj¹ siê
jeszcze œladowe iloœci lodu brzegowego, niestwarzaj¹ce jednak¿e zagro¿enia powodzi¹
zatorow¹. Na wodowskazie we W³odawie stan wody wynosi 290 cm, czyli 60 cm poni¿ej
poziomu alarmowego. Notowane s¹ jedynie lokalne podtopienia, niestanowi¹ce jed-
nak zagro¿enia dla ludzi i ich mienia.

Bug graniczny w wiêkszoœci ma nieuregulowane, silnie meandruj¹ce koryto z du¿¹
iloœci¹ g³êbokich zakoli. Charakterystyczn¹ jego cech¹, jako rzeki nizinnej, s¹ d³ugo-
trwa³e wezbrania o szerokich zalewach. Zjawiska lodowe na Bugu granicznym uzale¿-
nione s¹ od warunków hydrometeorologicznych i pojawiaj¹ siê w postaci pokrywy
lodowej najwczeœniej w miesi¹cu grudniu lub styczniu, zaœ pocz¹tek wiosennego po-
chodu lodów przypada od marca do kwietnia. Z punktu widzenia zagro¿enia powo-
dziowego, najbardziej niebezpieczny jest ten w³aœnie okres, kiedy wystêpuj¹
roztopy, a rzek¹ sp³ywa kra lodowa.

Dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej, jak równie¿ dla potrzeb planowania
przestrzennego, Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2006 r. opra-
cowa³ Studium dla obszarów nieobwa³owanych nara¿anych na niebezpieczeñstwo po-
wody dla rzeki Bug. W ramach studium wyznaczone 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 przestrzennego, a tak¿e s³u¿bom za-
rz¹dzania kryzysowego. Wed³ug Studium, miejscowoœci: Moœcice Dolne, Nowosió³ki,
Paroœla oraz Pniski w gminie S³awatycze oraz Do³hobrody, £odyny i Kuzawka
w gminie Hanna le¿¹ czêœciowo w strefie zalewu 5%, co oznacza, ¿e niektóre zabu-
dowania oraz u¿ytki rolne po³o¿one stosunkowo nisko wzglêdem rzeki Bug mog¹ byæ
nara¿one na zalewanie i podtopienia.

Na odcinku granicznym Bugu nie by³y dotychczas prowadzone wiêksze prace regu-
lacyjne. Podejmowane prace maj¹ charakter interwencyjno-przeciwpowodziowy pole-
gaj¹cy na zabezpieczeniu erodowanych brzegów na odcinkach, gdzie zagra¿aj¹ one
stabilnoœci koryta rzeki. Zabiegi te podejmowane s¹ w celu zapobiegania zmianom gra-
nicy pañstwa, zabezpieczeniu budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz budowli
hydrotechnicznych i in¿ynierskich takich, jak: mosty, wa³y czy drogi, jak równie¿ usu-
waniu zatorów powsta³ych powalonych w wyniku dzia³alnoœci bobrów drzew. Realiza-
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cja przedmiotowych robót uzale¿niona jest jednak od posiadanych w RZGW œrodków
finansowych.

Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Warszawie od wielu lat ujmuje w planach
robót do wykonania na terenie gminy S³awatycze dwa zadania. Pierwsze z nich, pn.
„Moœcice Dolne”, polega na wykonaniu opaski brzegowej na d³ugoœci ok. 400 mb w km
341,4–341,8, drugie zadanie, pn. „S³awatycze – droga” obejmuje zakresem remont ist-
niej¹cej opaski OL/346 na d³. ok. 260 m. Koszt robót zabezpieczaj¹cych erodowane
brzegi w ramach planowanych zadañ szacuje siê na oko³o 1,7 mln z³otych. Wymie-
nione zadania ujête zosta³y w propozycji planu robót finansowanych z NFOŒiGW
i WFOŒiGW na rok 2010.

Dotychczas nie uda³o siê wykonaæ przedmiotowych robót z uwagi na niewy-
starczaj¹ce œrodki finansowe przeznaczane od wielu lat na realizacjê zadañ statu-
towych RZGW, w tym równie¿ robót utrzymaniowych koryt rzecznych. Wieloletni brak
œrodków na realizacjê powoduje, ¿e liczne wnioski na odbudowê uszkodzonych brze-
gów przenoszone s¹ na lata póŸniejsze do czasu, gdy wysokoœæ przyznanych z bud¿etu
œrodków pozwoli na ich realizacjê. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, i¿ planowane
roboty le¿¹ w obrêbie obszarów Natura 2000, co w znacznym stopniu wp³ywa na wy-
d³u¿enie cyklu przygotowania inwestycji z uwagi na dodatkowe opracowania i uzgod-
nienia.

Odnosz¹c siê natomiast do propozycji wykonania regulacji koryta rzeki Bug, nale¿y
rozwa¿yæ, czy – ze wzglêdu na walory krajobrazowe i przyrodnicze doliny Bugu zwi¹za-
ne œciœle z utrzymaniem naturalnego charakteru rzeki – podjêcie talach dzia³añ by³oby
w³aœciwe. W celu ich zachowania, w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000 zosta³y utworzone: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Œrodkowego Bugu
oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Poleska Dolina Bugu.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Stanis³aw Gaw³owski
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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 informacje na temat

zmian proponowanych przez Pañstwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
w Krakowie, a dotycz¹cych nowelizacji rozporz¹dzenia ministra infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75 poz. 650
z póŸniejszymi zmianami), w zakresie oœwietlenia œwiat³em sztucznym i wy-
sokoœci pomieszczeñ.

Liberalizacja wymogów w tym zakresie u³atwi prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej.

Wspó³czesne systemy oœwietlenia sztucznego s¹ na tyle doskona³e, i¿ po-
zwalaj¹ tworzyæ przyjazne i przyjemne œrodowisko pobytu i pracy ludzi bez
udzia³u œwiat³a naturalnego. Mamy obecnie liczne przyk³ady wysokiej klasy
obiektów handlowych i us³ugowych, które pracuj¹, opieraj¹c siê wy³¹cznie
na œwietle elektrycznym. Nowoczesne galerie handlowe, hipermarkety i re-
stauracje lokowane w podziemnych kondygnacjach to najlepiej znane przy-
k³ady. Wymóg zawarty w § 58 wspomnianego rozporz¹dzenia stwarza
istotne utrudnienia dla przedsiêbiorców, musz¹ oni bowiem staraæ siê o spec-
jalne zezwolenie na oœwietlenie wy³¹cznie œwiat³em sztucznym, co istotnie
wyd³u¿a procedurê zatwierdzania projektów. Czêsto dostaj¹ odmowê, co po-
woduje, i¿ czêœæ pomys³ów na nowe inwestycje musi byæ zarzucona.

Równie¿ wysokoœæ lokali czasami stanowi problem. Szczególnie drobni
przedsiêbiorcy organizuj¹cy swoje przedsiêbiorstwa w domach lub zabudo-
waniach gospodarczych na wsi czêsto dysponuj¹ lokalami ni¿szymi ni¿
2,5 m. Maj¹c w pamiêci historie wielu wielkich amerykañskich firm, które za-
czyna³y swoj¹ dzia³alnoœæ w gara¿ach, mam g³êbokie przeœwiadczenie, i¿
w tym wzglêdzie równie¿ powinniœmy zliberalizowaæ nasze wymagania. Po-
pieram wiêc propozycjê, aby zmniejszyæ minimaln¹ dopuszczaln¹ wysokoœæ
dla lokali, w których pracuj¹ ludzie, do 2,2 m.

Bardzo proszê Pana Ministra o ¿yczliwe odniesienie siê do przedstawio-
nych propozycji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Stanis³awa Bisztygi, Senatora RP, z³o¿one pod-

czas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., które przes³ane zosta³o przy
piœmie Marsza³ka Senatu z 16 lutego 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2369/10, uprzej-
mie wyjaœniam, i¿ podjêliœmy prace wstêpne nad istotn¹ zmian¹ przepisów rozpo-
rz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
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technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z póŸn. zm.). Koncepcja wskazuj¹ca kierunek zmian zamieszczona zo-
sta³a na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w pracach legislacyjnych weŸmiemy pod
uwagê opiniê nades³an¹ przez Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie w sprawie oœwietlenia œwiat³em sztucznym oraz minimalnej wysokoœci po-
mieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Olgierd Dziekoñski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi

skierowane do prezesa Zarz¹du Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Wojciecha Skiby

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana Prezesa z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê, czy fun-

dusz zamierza finansowaæ, a jeœli tak, to w jakim zakresie, zadania zwi¹za-
ne z udostêpnieniem dziedzictwa narodowego osobom niepe³nosprawnym.

Jako senatorowi z Ma³opolski szczególnie bliskie s¹ mi problemy zwi¹za-
ne z obiektami zabytkowymi Krakowa i regionu. Skoro Kopalnia Soli w Wieli-
czce zosta³a wpisana na listê œwiatowego dziedzictwa kulturowego, to
nale¿y, jak s¹dzê, zrobiæ wszystko, aby obiekt ten by³ w pe³ni dostêpny rów-
nie¿ dla osób niepe³nosprawnych. Du¿o zosta³o ju¿ w tej kwestii zrobione, ale
s¹ te¿ nowe potrzeby i wyzwania, na realizacjê których kopalnia nie ma fun-
duszy (remont szlaku turystycznego, nowe szyby i windy itp.).

Proszê o informacjê, czy kopalnia mo¿e liczyæ na wsparcie przez PFRON
realizacji inwestycji i remontów poprawiaj¹cych komfort zwiedzania jej przez
osoby niepe³nosprawne.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga

OdpowiedŸ

Warszawa, 7 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo Pana Marsza³ka w sprawie z³o¿onego przez Senatora Stani-

s³awa Bisztygê oœwiadczenia dotycz¹cego wsparcia finansowego realizacji inwestycji
i remontów w Kopalni Soli w Wieliczce uprzejmie informujê, ¿e w œwietle aktualnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa, Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych nie ma mo¿liwoœci dofinansowania Kopalni Soli w Wieliczce.

W pe³ni rozumiem, ¿e obiekt, który wpisany jest na listê œwiatowego dziedzictwa
kulturowego powinien byæ dostêpny równie¿ dla osób niepe³nosprawnych, dlatego te¿
wczeœniej Kopalnia by³a dofinansowana przez Fundusz w ramach Programu Pe³no-
mocnika Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych pn. „Udostêpnianie osobom nie-
pe³nosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody – DZIEDZICTWO”.

Uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e w przypadku pojawienia siê formalnych
mo¿liwoœci wsparcia Kopalni Soli w Wieliczce przez PFRON, niezw³ocznie poinformujê
Pana o tym fakcie.

Z powa¿aniem

PREZES ZARZ¥DU
dr Wojciech Skiba
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi
i innych senatorów

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Jako senatorowie RP gor¹co popieramy projekt utworzenia na Akademii

Wychowania Fizycznego w Krakowie studiów wy¿szych w zakresie terapii
zajêciowej. Chodzi o utworzenie wyodrêbnionego kierunku studiów o nazwie
„terapia zajêciowa”. Za tak¹ decyzj¹, której podjêcie przyczyni siê do znacz-
nego podniesienia standardów kszta³cenia, przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argu-
menty.

Zawód terapeuty zajêciowego jest obecnie jednym z kluczowych zawo-
dów, jeœli chodzi o rehabilitacjê i likwidowanie barier spo³ecznych oraz ogra-
niczanie niepe³nosprawnoœci i jej skutków. Terapia zajêciowa powinna tak¿e
stymulowaæ podtrzymywanie i o¿ywianie aktywnoœci w sferze spo³ecznej,
edukacyjnej i kulturalnej osób w wieku poprodukcyjnym.

Zakres udzia³u terapeutów zajêciowych w œwiadczeniu us³ug zwi¹zanych
z opiek¹ zdrowotn¹ i pomoc¹ spo³eczn¹ jest w Polsce znacznie ni¿szy ni¿
w wiêkszoœci krajów europejskich, a wobec przewidywanego wzrostu zapo-
trzebowania na terapiê zajêciow¹ istnieje koniecznoœæ kszta³cenia w jej zakre-
sie. Wykszta³cenie terapeutów zajêciowych jako oddzielnej grupy zawodowej
jest koniecznym warunkiem poprawienia w Polsce opieki nad osobami nie-
pe³nosprawnymi lub spo³ecznie wykluczonymi z innych powodów.

Dotychczasowe kszta³cenie w szko³ach policealnych nie mo¿e spe³niæ
oczekiwañ, jakie wspó³czeœnie stawia siê wobec kszta³cenia terapeutów za-
jêciowych w zakresie zarówno nauk o zdrowiu, jak i nauk spo³ecznych. Jedy-
nie studia wy¿sze umo¿liwiaj¹ zwiêkszenie kompetencji oraz przygotowanie
do ustawicznego kszta³cenia siê i uprawniaj¹ do korzystania z wyników ba-
dañ naukowych. Terapia zajêciowa jako zawód regulowany wymaga uzys-
kania œciœle okreœlonych kompetencji oraz spe³nienia wymogów formalnych,
a uzyskanie samodzielnoœci zawodowej wymaga co najmniej trzyletniego
wykszta³cenia. Tylko samodzielny kierunek daje mo¿liwoœæ takiego wy-
kszta³cenia.

We wszystkich prawie krajach europejskich kszta³cenie terapeutów zajê-
ciowych odbywa siê na poziomie szkolnictwa wy¿szego i tylko taki poziom
kszta³cenia zapewni uznawanie uprawnieñ i umo¿liwi przygotowanie pol-
skich terapeutów zajêciowych do pracy na miêdzynarodowym rynku.

Terapia zajêciowa na œwiecie rozwija siê jako wa¿na dyscyplina nauko-
wa. Utworzenie w Polsce studiów wy¿szych o kierunku „terapia zajêciowa”
nale¿y uznaæ za niezbêdny warunek zintensyfikowania w kraju badañ nau-
kowych w zakresie terapii zajêciowej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
Pawe³ Klimowicz
Janusz Sepio³
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OdpowiedŸ

Warszawa, 4 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka (znak: BPS/DSK-043-2371/10)

z dnia 16 lutego 2010 r., przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana Senatora
Stanis³awa Bisztygi z³o¿one podczas 48. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informujê,
co nastêpuje.

Zasady tworzenia i likwidacji kierunków studiów przez uczelnie publiczne reguluje
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z póŸn. zm.) wskazuj¹c w art. 11 dwa tryby uzyskiwania uprawnieñ do pro-
wadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kszta³cenia. Akademia Wychowania
Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie zaliczana jest do grupy uczelni wymienionych
w art. 11 ust. 1 ww. ustawy (tzw. uczelni niesamodzielnych), które mog¹ uzyskiwaæ
uprawnienie do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kszta³cenia na
podstawie decyzji ministra w³aœciwego do spraw szkolnictwa wy¿szego, po zasiêgniêciu
opinii Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e podsta-
wowe jednostki organizacyjne uczelni niesamodzielnych mog¹ wystêpowaæ wy³¹cznie
o utworzenie tych kierunków, które umieszczone s¹ na obowi¹zuj¹cej liœcie kierunków
studiów, okreœlonej rozporz¹dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia
13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838,
z póŸn. zm.). Na liœcie tej nie ma kierunku studiów o nazwie terapia zajêciowa.

Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ Pana Marsza³ka, i¿ w listopadzie 2009 r. Minis-
ter Zdrowia wyst¹pi³ z propozycj¹ umieszczenia na obowi¹zuj¹cej liœcie kierunków stu-
diów nowego kierunku terapia zajêciowa. Poniewa¿ art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym stanowi, ¿e organem w³aœciwym do przedstawiania ministrowi
w³aœciwemu ds. szkolnictwa wy¿szego nazw kierunków studiów oraz standardów
kszta³cenia jest Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego, wiêc ww. propozycja Ministra
Zdrowia zosta³a przekazana do RGSzW w celu jej zaopiniowania. W opinii Rady G³ów-
nej Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 30 grudnia 2009 r., podjêcie debaty na temat wpisania
terapii zajêciowej na obowi¹zuj¹c¹ listê kierunków studiów bêdzie mo¿liwe po przedsta-
wieniu przez Ministerstwo Zdrowia standardów kszta³cenia dla tego kierunku studiów
wraz z uzasadnieniem – na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym. Zgodnie z powy¿szym w lutym br. wyst¹piliœmy do Ministra Zdrowia z proœb¹
o przekazanie projektu standardu kszta³cenia dla wnioskowanego kierunku studiów pn.
terapia zajêciowa, aby nastêpnie skierowaæ go, zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy, do
Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, która w tym przypadku ma g³os stanowi¹cy.

Poniewa¿, jako wspomniano powy¿ej, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Cze-
cha w Krakowie jest uczelni¹ niesamodzieln¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, wiêc nie przys³uguje jej prawo tworze-
nia – w trybie wskazanym w art. 11 ust. 3 ustawy – kierunków innych ni¿ wymienione
w rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie nazw kierunków studiów, czyli tzw. kierunków unikatowych. Oznacza to za-
tem, ¿e krakowska AWF nie bêdzie mog³a utworzyæ kierunku terapia zajêciowa do cza-
su wpisania go na listê zawart¹ w ww. rozporz¹dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego. Po formalnym wpisaniu kierunku na listê, uczelnia bêdzie zobowi¹zana
przed³o¿yæ ministrowi w³aœciwemu ds. szkolnictwa wy¿szego wniosek o uruchomienie
kierunku, zaœ minister po otrzymaniu pozytywnej opinii Pañstwowej Komisji Akredy-
tacyjnej, wyda decyzjê nadaj¹c¹ uczelni uprawnienie do prowadzenia studiów pierw-
szego stopnia na kierunku terapia zajêciowa.
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Przedk³adaj¹c do wiadomoœci Pana Marsza³ka te informacje, pragnê wyraziæ na-
dziejê, ¿e podjête z inicjatywy Ministra Zdrowia prace nad wprowadzeniem na wspo-
mnian¹ listê kierunku pn. terapia zajêciowa, zostan¹ zakoñczone w ci¹gu najbli¿szego
roku, co pozwoli krakowskiej AWF uruchomiæ kszta³cenie na oczekiwanym przez ni¹
kierunku studiów.

£¹czê wyrazy szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
prof. Zbigniew Marciniak
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Oœwiadczenie senatora Przemys³awa B³aszczyka
i innych senatorów

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy siê z proœb¹ o wyjaœnienie okolicznoœci nieterminowego z³o¿e-

nia przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego wniosku do Ko-
misji Europejskiej dotycz¹cego mo¿liwoœci uzyskania specjalnego wsparcia
dla plantatorów tytoniu zgodnie z art. 68 rozporz¹dzenia Rady nr 73/2009.
To zaniechanie bêdzie mieæ bardzo tragiczny skutek, bowiem oznacza ono
upadek oko³o 15 tysiêcy ma³ych gospodarstw rodzinnych produkuj¹cych ty-
toñ, g³ównie w po³udniowo-wschodniej czêœci Polski, która stanowi jeden
z najbiedniejszych obszarów Unii Europejskiej. Grozi to równie¿ utrat¹ oko³o
60 tysiêcy miejsc pracy w tym rejonie, co bêdzie oznaczaæ bardzo du¿y
wzrost bezrobocia.

Prosimy o informacje, jakie dzia³ania zamierza podj¹æ pan premier jako
prze³o¿ony ministra rolnictwa w celu wyjaœnienia okolicznoœci tego zaniecha-
nia lub, jeœli takowe czynnoœci zosta³y ju¿ podjête, bowiem sprawa ta by³a
przedmiotem krytycznego dezyderatu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 7 stycznia 2010 r., to czy winny tego zaniechania zosta³ ju¿ ustalo-
ny i czy zosta³y wyci¹gniête konsekwencje? W szczególnoœci prosimy tak¿e
o odpowiedzi na poni¿sze pytania.

1) Kto ponosi odpowiedzialnoœæ za tê sytuacjê?
2) Dlaczego pismo ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wykorzysta-

nia wsparcia specjalnego wed³ug art. 68 rozporz¹dzenia Rady nr 73/2009
z dnia 28 lipca 2009 r. skierowane do Komisji Europejskiej nie zawiera³o wnios-
ku o zastosowanie mechanizmu wsparcia sektora tytoniowego w ramach tego
systemu?

3) Dlaczego korekta wy¿ej wymienionego dokumentu zosta³a przes³ana
dopiero 26 sierpnia 2009 r., ju¿ po ostatecznym terminie, który up³yn¹³ 1 sierpnia
2009 r., na podjêcie decyzji dotycz¹cej uzupe³nienia programu wsparcia na
rok 2010?

4) Kto w resorcie rolnictwa nadzorowa³ przygotowanie wniosku i dlacze-
go wniosek zosta³ przygotowany nierzetelnie oraz zawiera³ braki w uzasad-
nieniu, które zadecydowa³y o jego odrzuceniu? Dlaczego uzupe³nienia prze-
s³ano z niedotrzymaniem terminu, co spowodowa³o, ¿e uwzglêdnienie na-
szych postulatów sta³o siê niemo¿liwe? Czy dotychczas zosta³y wyci¹gniête
jakieœ konsekwencje w tej sprawie?

5) Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo rolnictwa w celu uzys-
kania ponownej akceptacji dla przedmiotowego programu?

Dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie kwestii podniesionych w na-
szym oœwiadczeniu.

Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
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OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 8 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma nr BPS/DSK-043-2372/10 z dnia 16 lutego 2010 r., prze-

kazuj¹cego Prezesowi Rady Ministrów tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Sena-
tora Przemys³awa B³aszczyka wspólnie z innymi Senatorami podczas 48. posiedzenia
Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., uprzejmie przekazujê Panu Marsza³kowi nastêpu-
j¹ce wyjaœnienia.

W wyniku zakoñczonego w listopadzie 2008 r. Przegl¹du Wspólnej Polityki Rolnej
(ang. Health Check), nowe pañstwa cz³onkowskie, pocz¹wszy od roku 2010, uzyska³y
mo¿liwoœæ skorzystania ze wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 rozpo-
rz¹dzenia Rady (WE) Nr 73/2009, m.in. w celu wspierania wra¿liwych sektorów pro-
dukcji rolnej. Finansowanie wsparcia specjalnego odbywa siê poprzez stosowne
obni¿enie ca³kowitej krajowej koperty finansowej, a wiêc w przypadku Polski, koperty
przeznaczonej na jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹ (SAPS), co oznacza przesuniêcie œrod-
ków finansowych z Jednolitej P³atnoœci Obszarowej na rzecz wybranych dzia³añ w ra-
mach art. 68. Jednoczeœnie pañstwa cz³onkowskie otrzyma³y dodatkowe œrodki na
realizacjê tzw. nowych wyzwañ, które zasili³y koperty krajowe. W ramach tego Polska
otrzyma³a oko³o 90 mln euro na lata 2010–2012, czyli ok. 30 mln euro rocznie.

Dodatkowe œrodki, które zasili³y krajow¹ kopertê finansow¹ da³y szansê na wspar-
cie najbardziej wra¿liwych sektorów produkcji rolnej bez koniecznoœci redukcji koper-
ty krajowej, a wiêc w sposób nieodczuwalny przez rolników z pozosta³ych sektorów
(brak obni¿enia stawki jednolitej p³atnoœci obszarowej). Dlatego te¿ pocz¹tkowo Polska
na realizacjê wsparcia w ramach art. 68 zamierza³a przeznaczyæ jedynie dodatkowe
œrodki, czyli ok. 30 mln euro rocznie. Podejœcie to wymaga³o zatem okreœlenia szczegól-
nie priorytetowych dzia³añ. Jednoczeœnie, projektuj¹c programy wykorzystania œrod-
ków na wsparcie specjalne nale¿a³o zwróciæ uwagê na sektory szczególnie wra¿liwe pod
wzglêdem ekonomicznym i œrodowiskowym, poniewa¿ takie wymagania dyktowa³y
przywo³ane przepisy wspólnotowe. Maj¹c na uwadze powy¿sze, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi podj¹³ decyzjê o wspieraniu ma³ych gospodarstw, w których utrzymywa-
ne s¹ krowy i owce po³o¿onych na terenach wra¿liwych pod wzglêdem ekonomicznym
i œrodowiskowym (wybrane województwa) oraz rolników uprawiaj¹cych roœliny str¹cz-
kowe oraz motylkowate drobnonasienne na terenie ca³ej Polski. O takim sposobie
wsparcia produkcji zwierzêcej zadecydowa³ fakt, ¿e chów zwierz¹t w województwach
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ekonomicznej (znaczny spadek pog³owia byd³a i pro-
dukcji mleka, najwiêksze w Polsce rozdrobnienie gospodarstw, najni¿szy dochód na g³o-
wê mieszkañca) a jednoczeœnie stanowi¹cych obszary o wyj¹tkowo trudnych warunkach
gospodarowania ze wzglêdu na warunki przyrodnicze, najlepiej spe³nia kryteria okreœlo-
ne w art. 68 rozporz¹dzenia 73/2009. Podobnie wsparcie dla roœlin str¹czkowych i mo-
tylkowatych drobnonasiennych, które oprócz poprawy stanu œrodowiska poprzez
ograniczenie stosowania mineralnych nawozów azotowych, ma na celu równie¿ wspar-
cie krajowej produkcji surowca wysokobia³kowego potrzebnego do produkcji pasz.

W trakcie dyskusji nad dzia³aniami priorytetowymi, wymagaj¹cymi wsparcia, roz-
wa¿ano tak¿e mo¿liwoœæ objêcia wsparciem specjalnym sektora tytoniu, jednak¿e ze
wzglêdu na ograniczon¹ pulê œrodków finansowych, koniecznoœæ œcis³ego dopasowa-
nia programów do celów wsparcia specjalnego wynikaj¹cych z przepisów wspólnoto-
wych oraz bior¹c pod uwagê aktualn¹ sytuacjê na rynkach rolnych, w pierwotnej
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wersji programu, która zosta³a przekazana do Komisji Europejskiej w dniu 28 lipca
2009 r., sektor ten nie zosta³ uwzglêdniony.

Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e krajowi producenci tytoniu, poza Jednolit¹
P³atnoœci¹ Obszarow¹, która przys³uguje do gruntów rolnych utrzymywanych w dobrej
kulturze rolnej, otrzymuj¹ równie¿ wsparcie w ramach Krajowych Uzupe³niaj¹cych
P³atnoœci Bezpoœrednich (ang. Complementary National Direct Payment – CNDP).

W kampanii 2009, z tytu³u krajowych uzupe³niaj¹cych p³atnoœci bezpoœrednich,
producenci tytoniu w Polsce mog¹ otrzymaæ wsparcie w kwocie 386,2 mln z³ (³¹cznie
p³atnoœci niezwi¹zane i zwi¹zane z produkcj¹). W przeliczeniu na 1 hektar, p³atnoœæ
z tego tytu³u w 2009 r. mo¿e wynieœæ ok. 20, 5 tys. z³. Ogó³em (razem z jednolit¹ p³atno-
œci¹ obszarow¹) wsparcie na hektar1) tej uprawy w 2009 r. mo¿e wynieœæ ok. 21 tys. z³.

Ponadto, w 2010 roku plantatorzy tytoniu nadal bêd¹ otrzymywaæ jednolit¹ p³at-
noœæ obszarow¹ oraz krajowe p³atnoœci uzupe³niaj¹ce w formie niezwi¹zanej z produk-
cj¹. Ich ³¹czna wysokoœæ mo¿e osi¹gn¹æ poziom 52 mln euro rocznie, co w przeliczeniu
na hektar1) daje ok. 2,76 tys. euro.

Przepisy dotycz¹ce rynku surowca tytoniowego w UE po 2009 roku s¹ wynikiem
uzgodnieñ drugiego etapu reformy Wspólnej Polityki Rolnej zakoñczonego w kwietniu
2004 roku w Luksemburgu. Oznacza to, ¿e perspektywy warunków funkcjonowania
plantatorów tytoniu na wspólnotowym rynku s¹ im znane od ponad 5 lat, a wysokie
wsparcie kierowane do nich z bud¿etu krajowego w tym okresie, dawa³o mo¿liwoœæ
przystosowania siê do nowej sytuacji.

Polska jest drugim krajem Unii pod wzglêdem wielkoœci produkcji tytoniu. Powierzch-
nia uprawy tytoniu w Polsce w latach 2004–2009 wynosi³a od 16,8 do 17,5 tys. ha.
Wzros³a kontraktacja tytoniu z 37,7 tys. ton w 2004 r. do 50,7 tys. ton w 2009 r. Pro-
dukcja tytoniu w latach 2004–2008 wynosi³a odpowiednio: 29,1 tys. ton, 33,6 tys. ton,
40,5 tys. ton, 39,5 tys. ton, 41,2 tys. ton. Upraw¹ tytoniu zajmuje siê ok.14,3 tys. plan-
tatorów.

Wzrost zainteresowania krajowym surowcem, stabilne ceny skupu (pomimo czêœ-
ciowego od³¹czenia p³atnoœci od produkcji) oraz poczynione przez przetwórców inwe-
stycje na terenie Polski, sprawiaj¹, ¿e obawy dotycz¹ce znacz¹cego pogorszenia siê
sytuacji polskich producentów w wyniku ustaleñ reformy WPR nie znajduj¹ uzasad-
nienia. Z tego te¿ wzglêdu rynek ten nie zosta³ uwzglêdniony w pierwotnej wersji pro-
gramu wsparcia specjalnego.

Podejœcie to uleg³o jednak zmianie po powziêciu przez Polskê informacji o przygoto-
waniu programu wsparcia specjalnego dla producentów tytoniu przez inne pañstwa
cz³onkowskie, takie jak Wêgry, Hiszpania, i W³ochy. W celu zniwelowania ewentual-
nych niekorzystnych efektów dla krajowych producentów, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przygotowa³ stosown¹ korektê Programu dzia³añ realizowanych w Polsce w ra-
mach wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 rozporz¹dzenia Rady (WE)
nr 73/2009, która zosta³a przekazana do Komisji w dniu 26 sierpnia 2009 r.

Opracowane przez Ministerstwo dzia³anie: p³atnoœæ do upraw pracoch³onnych,
mia³o na celu z³agodzenie efektu ca³kowitego od³¹czenia od produkcji p³atnoœci do ty-
toniu pocz¹wszy od 2010 r. poprzez oddzielone od produkcji wsparcie bezpoœrednie dla
plantatorów tytoniu, którzy utrzymaj¹ pracoch³onne kierunki produkcji na po-
wierzchni nie wiêkszej ni¿ powierzchnia odpowiadaj¹ca dotychczasowej powierzchni
uprawy tytoniu. Takie rozwi¹zanie przyczyni³oby siê do stworzenia dla dotychczaso-
wych producentów tytoniu dogodnych warunków zmiany kierunku produkcji rolnej.
Ponadto, wsparcie to mia³o zostaæ skierowane do rolników, którzy w roku referencyj-
nym nie póŸniejszym ni¿ rok 2009 byli producentami surowca tytoniowego zarejestro-
wanymi w Agencji Rynku Rolnego.

Komisja Europejska odrzuci³a jednak mo¿liwoœæ wdro¿enia przedmiotowego dzia-
³ania. W stosownym piœmie Pani Komisarz Mariann Fischer Boel poinformowa³a, ¿e

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. 27

1 Powierzchnia uprawy obliczona jest poprzez podzielenie ca³kowitego wynegocjowanego dla Polski
gwarantowanego progu produkcji (wsparcia) surowca tytoniowego (37.933 t) przez œredni plon tytoniu
z lat 1998–2002 (2,012 t/ha) i wynosi 18.853 ha – zgodnie z metodyk¹ przyjêt¹ przez KE.



program wsparcia dla sektora tytoniowego w kszta³cie zaproponowanym przez Polskê
budzi zastrze¿enia co do jego zgodnoœci z przepisami art. 68 rozporz¹dzenia Rady (WE)
nr 73/2009 oraz, ¿e program nie mo¿e byæ w tej sytuacji zaakceptowany. Jednym z ar-
gumentów przedstawionych przez Pani¹ Komisarz by³ fakt, ¿e oddzielenie wsparcia od
produkcji nie mo¿e byæ uznane za restrukturyzacjê sektora tytoniowego. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie podziela jednak takiej opinii. Pogl¹d ten nie uwzglêdnia
bowiem podstawowego celu przedmiotowego programu, jakim by³o stworzenie produ-
centom surowca tytoniowego korzystnych warunków zmiany kierunku produkcji rol-
nej. Jednoczeœnie ograniczenie wsparcia jedynie do upraw pracoch³onnych mia³o na
celu zabezpieczenie przed przyznawaniem wysokich p³atnoœci (do 3,5 tys. euro/ha) do
hektara upraw o znacznie ni¿szym zaanga¿owaniu si³y roboczej ni¿ mia³o to miejsce
dotychczas.

Planowane wsparcie mia³o przyj¹æ formê niezwi¹zanej z produkcj¹ p³atnoœci obsza-
rowej, a wiêc stanowi³oby de facto zwiêkszenie pomocy przyznawanej do danej powierzch-
ni w ramach jednolitej p³atnoœci obszarowej i dziêki temu, w opinii Ministerstwa, pozo-
stawa³oby w zgodzie z art. 68 ust. 4 lit. c rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 73/2009.

Warto jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e program przygotowany przez Wêgry w zakresie
wsparcia dla sektora tytoniu, opieraj¹cy siê na podobnych za³o¿eniach i realizowany
w takiej samej postaci, uzyska³ akceptacjê Komisji Europejskiej.

Pragnê jednoczeœnie zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e resort rolnictwa dok³ada wszel-
kich starañ, aby zapewniæ krajowym producentom rolnym, w tym równie¿ producen-
tom surowca tytoniowego, równych warunków konkurencji na wspólnotowym rynku.
W dniu 12 lutego 2010 r. skierowa³em do Pana Daciana Cioloº’a – Komisarza ds. Rolni-
ctwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pismo dotycz¹ce ponownego rozpatrzenia wnios-
ku o zaakceptowanie polskiego programu wsparcia specjalnego dla tego sektora w celu
uruchomienia przedmiotowego wsparcia w 2010 r.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Artur £awniczak
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Sprawa dotyczy problemu wysokoœci diet i rycza³tów przys³uguj¹cych
zawodowym kierowcom, którzy pracuj¹ na trasach miêdzynarodowych. Zda-
niem reprezentantów tej grupy zawodowej regulacja zawarta w rozporz¹dze-
niu ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracowni-
kowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud-
¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju nie przystaje do
obecnej sytuacji gospodarczej. W ocenie kierowców œwiadczenia wynikaj¹ce
z tego rozporz¹dzenia, które maj¹ rekompensowaæ wydatki w czasie podró¿y
zagranicznej, s¹ ustalane na zbyt niskim poziomie. Zainteresowani wskazuj¹
te¿ na w¹tpliwoœci interpretacyjne co do stosowania wymienionego rozpo-
rz¹dzenia do przypadków podró¿y odbywanych na terytorium innych ni¿ Pol-
ska pañstw unijnych przez kierowców zatrudnionych w Polsce. Osoby te
wskazuj¹ dodatkowo na nieprawid³owoœci zwi¹zane ze stosowaniem § 9
ust. 4 tego rozporz¹dzenia. Wed³ug oœwiadczenia kierowców zapewniany
przez pracodawcê bezp³atny nocleg, o którym mowa w tym przepisie, czêsto
nie spe³nia podstawowych warunków do wypoczynku i zachowania higieny
osobistej. Przewidziane przez pracodawcê miejsca noclegowe to wielokrotnie
tak zwane le¿anki znajduj¹ce siê w kabinach samochodów.

Proszê Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska w przedstawionej kwestii.

Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na nades³ane, przy piœmie z dnia 16 lutego br., znak: BPS/DSK-043-
-2373/10, oœwiadczenie Pani senator Krystyny Bochenek z³o¿one podczas 48. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., w sprawie wysokoœci diet i rycza³tów przy-
s³uguj¹cych zawodowym kierowcom, którzy pracuj¹ na trasach miêdzynarodowych,
przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Uprzejmie wyjaœniam, ¿e po wejœciu w ¿ycie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmia-
nie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – przeka-
zanej do podpisu Prezydenta RP – w odniesieniu do podró¿y s³u¿bowych kierowców
bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy art. 2 pkt 7 i art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879, z póŸn. zm.).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy o czasie pracy kierowców, „W ka¿dej dobie kie-
rowcy przys³uguje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobo-
wy odpoczynek, z wy³¹czeniem odpoczynku kierowców o których mowa w rozdziale 4a,
mo¿e byæ wykorzystany w pojeŸdzie je¿eli pojazd znajduje siê na postoju i jest wyposa-
¿ony w miejsce do spania”. Zajmowanie stanowiska w zakresie przepisów ustawowych
maj¹cych zastosowanie do kierowców nale¿y do w³aœciwoœci Ministra Infrastruktury.

Pragnê jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym nie ma prze-
szkód, aby przedsiêbiorcy, w tym firmy transportowe, ustalali we w³asnym zakresie
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wysokoœæ i warunki wyp³acania nale¿noœci z tytu³u podró¿y s³u¿bowych pracowników,
odpowiednio do rodzaju i specyfiki realizowanych zadañ i sytuacji finansowej praco-
dawcy. W œwietle art. 775 § 3–4 Kodeksu pracy, pracodawcy spoza sfery bud¿etowej
mog¹ ustalaæ we w³asnym zakresie warunki wyp³acania pracownikom nale¿noœci z ty-
tu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju i poza jego granicami – w tym tak¿e diet,
zwrotu kosztów noclegu – w drodze postanowieñ uk³adu zbiorowego pracy, regulaminu
wynagradzania albo w umowie o pracê, je¿eli pracodawca nie jest obowi¹zany do usta-
lenia regulaminu wynagradzania. Jeœli pracodawca ureguluje w uk³adzie zbiorowym
pracy lub w regulaminie wynagradzania problematykê nale¿noœci za podró¿e s³u¿bo-
we, pracownik bêdzie uprawniony do zwrotu poniesionych wydatków na warunkach
okreœlonych w regulacjach zak³adowych b¹dŸ okreœlonych w umowie o pracê.

Obowi¹zuj¹ce, u danego pracodawcy, zak³adowe regulacje mog¹ przewidywaæ inne
warunki zwrotu nale¿noœci za podró¿e s³u¿bowe ni¿ wynikaj¹ce z przepisów wydanych
na podstawie art. 775 § 2 k.p. dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej, z tym jed-
nak¿e, ¿e nie mog¹ one ustalaæ diety za dobê podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju oraz
poza granicami kraju w wysokoœci ni¿szej ni¿ dieta z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na
obszarze kraju okreœlona dla pracownika sfery bud¿etowej.

Odnosz¹c siê do kwestii stosowania niektórych przepisów rozporz¹dzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warun-
ków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w pañstwo-
wej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y poza granicami
kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z póŸn. zm.), przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Zgodnie z § 4 rozporz¹dzenia:
– dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wy¿ywienia i inne drobne wydatki

(ust. 1),
– dieta przys³uguje w wysokoœci obowi¹zuj¹cej dla docelowego pañstwa podró¿y;

wysokoœæ diety za dobê podró¿y w poszczególnych pañstwach jest okreœlona w za-
³¹czniku do rozporz¹dzenia (ust. 2 i 3).

W œwietle przywo³anych przepisów nie ma – w mojej ocenie – przeszkód, aby praco-
dawca podj¹³ decyzjê o ustaleniu wiêcej ni¿ jednego pañstwa docelowego w przypadku
podró¿y zagranicznej odbywanej do dwóch lub wiêcej pañstw, dla celów obliczenia na-
le¿nych pracownikowi diet. Czêœæ diety przeznaczona na inne drobne wydatki (25%
diety) mo¿e byæ przeznaczona na ró¿ne cele, np. na op³acenie toalety, czy inne osobiste
wydatki pracownika podczas podró¿y s³u¿bowej.

Przepis § 2 pkt 2 lit. c omawianego rozporz¹dzenia umo¿liwia tak¿e zwrot pracow-
nikowi innych wydatków (ni¿ okreœlone w pkt 1 i 2 lit. a i b), okreœlonych przez praco-
dawcê odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Uprzejmie informujê, ¿e projekt rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej
w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych pracowni-
kowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z ty-
tu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju jest obecnie
przedmiotem uzgodnieñ wewnêtrznych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, projekt
tego rozporz¹dzenia po zakoñczeniu tych uzgodnieñ, zostanie skierowany do uzgod-
nieñ miêdzyresortowych i opinii partnerów spo³ecznych. W dniu skierowania do tych
uzgodnieñ zostanie on zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Z niepokojem przyjmujê dochodz¹ce do mnie wiadomoœci o zaistnia³ym

opóŸnieniu w realizacji projektu zmierzaj¹cego do objêcia sieci¹ szerokopas-
mowego internetu wschodniej Polski.

Pod koniec ubieg³ego roku rz¹d przyj¹³ „Strategiê rozwoju spo³eczeñstwa
informacyjnego w Polsce do 2013 roku”. Jednym z jej za³o¿eñ by³a budowa
sieci szerokopasmowej w piêciu województwach, w tym w województwie lu-
belskim. Obietnice rz¹du dotycz¹ce tego, ¿e w 2013 roku we wszystkich urzê-
dach i firmach oraz w 90% domów bêdzie dostêp do szybkiego i taniego
internetu, by³y przyjmowane bardzo entuzjastycznie w naszym wci¹¿ niedo-
finansowanym i niedoinwestowanym regionie lubelskim.

Na tym etapie inwestycji kluczowym dokumentem jest stadium wykonal-
noœci projektu. Tymczasem gotowego dokumentu nadal nie ma, mimo ¿e ter-
min oddania tego dokumentu up³yn¹³ prawie dwa lata temu. Tak du¿e
opóŸnienie w tak wczesnej fazie inwestycji jest, wed³ug mnie, bardzo niepo-
koj¹ce. To wrêcz zagra¿a realizacji projektu. Konieczne jest przecie¿ stworze-
nie ca³ej infrastruktury œwiat³owodów, masztów, wêz³ów telekomunika-
cyjnych, a to bêdzie z pewnoœci¹ utrudnione ze wzglêdu na specyfikê gospo-
darcz¹ rejonów, w których te prace maj¹ byæ prowadzone. Eksperci alarmuj¹,
¿e opóŸnienie mo¿e spowodowaæ utratê unijnych dotacji przeznaczonych na
realizacjê projektu, a po 2013 roku ponowne przeznaczenie tak du¿ych œrod-
ków na ten cel nie bêdzie ju¿ mo¿liwe. Obawiam siê, ¿e obecnie rozliczenie
projektu przed Komisj¹ Europejsk¹ by³oby bardzo trudne, a ju¿ na pewno by-
³oby k³opotliwe.

W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ uprzejmie proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ
na nastêpuj¹ce pytania.

Kiedy plan wykonalnoœci projektu bêdzie gotowy i kiedy zaczn¹ siê kolej-
ne fazy inwestycji?

Udzia³ w projekcie prywatnych operatorów umo¿liwi³by nadrobienie
opóŸnienia. Czy w zwi¹zku z tym przewiduje siê budowê sieci w systemie
partnerstwa publiczno-prywatnego?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przes³ane pismem z dnia 16 lutego br. (znak: BPS/DSK-043-

-2374/10) oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Czeleja w sprawie opóŸnienia w rea-
lizacji projektu zmierzaj¹cego do objêcia sieci¹ szerokopasmowego Internetu wschod-
niej Polski, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Przygotowanie projektu telekomunikacyjnego wartego 300 mln euro jest skompli-
kowane i wymaga nale¿ytej starannoœci. Od samego pocz¹tku Ministerstwo Rozwoju
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Regionalnego œciœle wspó³pracuje zarówno z Samorz¹dami Województw Polski Wschod-
niej, jak i Urzêdem Komunikacji Elektronicznej. Nale¿y podkreœliæ, i¿ czas, który do tej
pory zosta³ poœwiêcony na prace przygotowawcze nie jest czasem straconym. Nie grozi
nam równie¿ utrata funduszy unijnych przeznaczonych na ten projekt.

W kwietniu 2008 r. zosta³o zlecone przygotowanie studium wykonalnoœci projektu
„Sieæ Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (SSPW), na które sk³ada siê: raport meto-
dologiczny, 5 wojewódzkich studiów wykonalnoœci oraz 87 powiatowych studiów wy-
konalnoœci. Pierwsza wersja studium wykonalnoœci – niekompletna i zawieraj¹ca
liczne b³êdy – zosta³a przedstawiona przez Wykonawcê w maju 2009 r. Kolejne wersje
dokumentów (przed³o¿one w lipcu i listopadzie ubieg³ego roku) pomimo poprawy rów-
nie¿ nie by³y kompletne (brak studiów powiatowych), a do ich treœci zosta³o zg³oszo-
nych wiele zastrze¿eñ, co uniemo¿liwia³o odbiór dokumentów.

W po³owie lutego br. zosta³a przed³o¿ona poprawiona wersja studium wykonalno-
œci zawieraj¹ca wojewódzkie oraz powiatowe studia wykonalnoœci, jako II etap zawartej
umowy. W chwili obecnej trwa analiza przed³o¿onej dokumentacji zarówno przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego jak i przez Samorz¹dy Województw Polski Wschodniej.
W przypadku braku zastrze¿eñ dokument zostanie odebrany.

Zgodnie z harmonogramem po odbiorze studium wykonalnoœci powinien zostaæ
rozpoczêty przez Samorz¹dy Województw Polski Wschodniej, jako beneficjentów pro-
jektu, proces notyfikacji wystêpuj¹cej w projekcie pomocy publicznej. Koordynatorem
ww. procesu bêdzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jednoczeœnie ka¿dy z benefi-
cjentów niezw³ocznie po odebraniu studium wykonalnoœci powinien rozpocz¹æ przygo-
towania do wyboru In¿yniera Kontraktu, który bêdzie odpowiedzialny za nadzór
techniczny i budowlany w trakcie realizacji projektu w danym województwie.

W opinii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powsta³e opóŸnienia nie podaj¹
w w¹tpliwoœæ mo¿liwoœci realizacji projektu w za³o¿onym czasie. Zgodnie z harmono-
gramem zawartym w projekcie studium wykonalnoœci budowa sieci ma potrwaæ do
2014 r., projekt zaœ musi zostaæ rozliczony do koñca 2015 r.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ obok rekomendowanego w studium wykonalnoœci
modelu realizacji projektu SSPW (samorz¹d buduje sieæ j jest jej w³aœcicielem, a nastêp-
nie zostaje wy³oniony Operator Infrastruktury, który bêdzie œwiadczy³ us³ugi hurtowe)
zosta³a równie¿ zawarta analiza budowy sieci i póŸniejszej jej eksploatacji w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzja o tym, w jakim modelu ostatecznie zosta-
nie zrealizowany projekt powinna zostaæ podjêta niezale¿nie przez ka¿de z Woje-
wództw.

Z powa¿aniem

MINISTER
w z. Adam Zdzieb³o
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do ministra sprawiedliwoœci,
prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zapozna³em siê ze stanowiskiem pracowników S¹du

Rejonowego w Lublinie. Podobnie jak pracownicy s¹dów i prokuratur w ca-
³ym kraju s¹ oni oburzeni postanowieniami projektu nowelizacji ustawy
o pracownikach s¹dów i prokuratury. Na mocy jej przepisów zostan¹ pozba-
wieni statusu urzêdników pañstwowych.

Uwa¿am, ¿e zawarte w uzasadnieniu projektu stwierdzenie, ¿e w przeci-
wieñstwie do innych urzêdników nie podejmuj¹ oni ¿adnych decyzji meryto-
rycznych, jest krzywdz¹ce. Podobnie jak inni urzêdnicy przyjmuj¹ pisma
i zapewniaj¹ ich obieg w s¹dzie lub prokuraturze, dbaj¹c o sprawnoœæ proce-
dury tocz¹cych siê w nich postêpowañ. Udzielaj¹ ponadto petentom informa-
cji i praktycznych wskazówek co do sposobu za³atwienia spraw, co wymaga
od nich nie tylko odpowiedzialnoœci, ale te¿ i wiedzy.

Godne pochwa³y jest wyra¿one w uzasadnieniu nowelizacji d¹¿enie pro-
jektodawcy do zwiêkszenia profesjonalizacji s¹dów i prokuratur. Uwa¿am jednak,
¿e osi¹gn¹æ j¹ mo¿na, wprowadzaj¹c, proponowane równie¿ w projekcie,
szkolenia oraz czêstsze oceny pracowników. Zastosowanie tych w³aœnie
œrodków jest nie tylko wystarczaj¹ce, ale wrêcz skuteczniejsze. Zmotywowa-
ny szkoleniami i systemem ocen pracownik lepiej bêdzie wywi¹zywa³ siê ze
swoich zadañ ni¿ pracownik zdegradowany w swoim statusie.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o zweryfikowanie stanowiska wyra¿o-
nego w projekcie nowelizacji i nieodbieranie pracownikom s¹dów i prokuratur
nale¿nego im, moim zdaniem, statusu urzêdnika pañstwowego.

Bardzo te¿ proszê o zaznajomienie mnie z efektem konsultacji spo³ecz-
nych, którym poddany zosta³ projekt ustawy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza Czeleja

w sprawie projektu nowelizacji ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury, uprzej-
mie przedstawiam, co nastêpuje.
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Ustawa z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych (t.j.
Dz. U. nr 86 z 2001 r., poz. 953 ze zm.) regulowa³a stosunki pracy pracowników admi-
nistracyjnych, pomocniczych, technicznych i obs³ugi s¹dów i prokuratury do czasu
wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s¹dów i prokuratury
(Dz. U. nr 162, poz. 1125 ze zm.). A zatem, ju¿ od 30 grudnia 1998 roku status pracow-
ników zatrudnionych w s¹dach powszechnych i wojskowych oraz jednostkach orga-
nizacyjnych prokuratury nie jest „statusem urzêdnika pañstwowego” – jeœli status ten
rozumieæ jako ogó³ praw i obowi¹zków, wynikaj¹cych z przepisów ustawy z dnia
16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych. Od 30 grudnia 1998 roku
status pracowników s¹dów i prokuratury w sposób szczególny okreœla bowiem ustawa
z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s¹dów i prokuratury. Jedynie na podstawie
odes³ania zawartego w art. 18 tej ustawy, w sprawach nieuregulowanych, do pracow-
ników s¹dów i prokuratury stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 wrzeœ-
nia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych. Klauzula odpowiednioœci oznacza
jednak, ¿e niektóre przepisy ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych nie znaj-
duj¹ do pracowników s¹dów i prokuratury ¿adnego zastosowania, jeœli pozostaj¹
w sprzecznoœci ze specyfik¹ funkcjonowania s¹dów i prokuratury, niektóre zaœ – aby
mog³y znaleŸæ zastosowanie – podlegaj¹ „odpowiednim” modyfikacjom.

Zwróciæ te¿ nale¿y uwagê, ¿e ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach
s¹dów i prokuratury nie przewidywa³a ju¿, w przeciwieñstwie do ustawy z dnia
16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych, mianowania jako podsta-
wy nawi¹zania stosunku pracy. Rozró¿nia ona wprawdzie dwie grupy pracowników
s¹dów i prokuratury: „urzêdników” i „innych pracowników”, jednak w istocie to rozró¿-
nienie ma jedynie walor rozró¿nienia w nazewnictwie i przyjête jest z uwagi na rodzaj
stanowiska pracy, a nie podstawê zatrudnienia. Warto przy tym wskazaæ, ¿e stanowis-
ka, na których zatrudnieni s¹ „urzêdnicy” okreœlane s¹ rozporz¹dzeniem Ministra
Sprawiedliwoœci, zatem ewentualne przeniesienie w przepisach rozporz¹dzenia stano-
wiska do grupy „innych pracowników” skutkowaæ bêdzie dla pracownika, który je zaj-
muje utratê przynale¿noœci do grupy „urzêdników”.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wœród pracowników s¹dów i prokuratury nadal jest pewna
grupa pracowników, których stosunki pracy nawi¹zane zosta³y jeszcze przed 30 grud-
nia 1998 roku – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracowni-
kach urzêdów pañstwowych. Zgodnie z regulacj¹ przejœciow¹, stosunki pracy tych
osób, nawi¹zane na podstawie mianowania, pozostaj¹ w mocy i mog¹ byæ zmieniane
i rozwi¹zywane na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracow-
nikach urzêdów pañstwowych dotycz¹cych urzêdników mianowanych. Jednak rów-
nie¿ te osoby sta³y siê z dniem 30 grudnia 1998 roku pracownikami s¹dów lub proku-
ratury w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s¹dów
i prokuratury.

Podjêta obecnie inicjatywa zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracowni-
kach s¹dów i prokuratury ma przede wszystkim na celu ujêcie w jednym akcie praw-
nym w miarê mo¿liwoœci pe³nego unormowania statusu pracowników s¹dów
i prokuratury, bez potrzeby odsy³ania do innych aktów prawnych, w szczególnoœci in-
nych pragmatyk pracowniczych. Niew¹tpliwie bowiem tego rodzaju odes³anie stwarza
w praktyce szereg w¹tpliwoœci interpretacyjnych.

We wstêpnych za³o¿eniach projektu zmiany ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach s¹dów i prokuratury przyjêto w szczególnoœci przeniesienie do projek-
towanej regulacji tych przepisów ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach
urzêdów pañstwowych, które dziœ – na mocy odes³ania – znajduj¹ zastosowanie do
pracowników s¹dów i prokuratury. Przyjêto równie¿ ujednolicenie podstawy zatrud-
nienia wszystkich pracowników s¹dów i prokuratury, poprzez zmianê podstawy za-
trudnienia wspomnianej grupy pracowników mianowanych jeszcze na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych,
co ³¹czy siê dla nich w zasadzie wy³¹cznie z innym trybem zmiany lub rozwi¹zania sto-
sunku pracy. Jak ju¿ wskazano ta zmiana dotyczy tylko niewielkiej grupy pracowni-
ków.
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Prace nad opracowaniem za³o¿eñ do projektu zmiany ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o pracownikach s¹dów i prokuratury nadal trwaj¹, a ich ostateczny kszta³t nie
zosta³ jeszcze przes¹dzony. Zgodnie z przyjêtym trybem prac legislacyjnych, po zakoñ-
czeniu prac wewn¹trzresortowych za³o¿enia zostan¹ skierowane do konsultacji spo-
³ecznych.

£¹czê wyrazy szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Likwidacja Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej z dniem 1 stycznia

2010 r., która nast¹pi³a na skutek po³¹czenia go z Ministerstwem Spraw Za-
granicznych mia³a na celu „nadanie nowej jakoœci polskiej polityce zagranicz-
nej, wzmocnienie polskiej polityki europejskiej, a tak¿e mia³a pozwoliæ na
sprawne przygotowanie i realizacjê przez nasz kraj przewodnictwa w Unii
Europejskiej w 2011 roku”.

Zgodnie z zapowiedziami Pana Ministra, mimo tego ¿e w praktyce proces
scalania mo¿e potrwaæ jeszcze kilka miesiêcy, ju¿ od 1 stycznia 2010 r. Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych ma pracowaæ bez zak³óceñ, realizuj¹c wszyst-
kie zadania, jakie do tej pory nale¿a³y do obu instytucji.

Jednak z doniesieñ medialnych wynika, i¿ znaczna, bo a¿ piêædziesiêcioo-
sobowa grupa analityków zajmuj¹cych siê sprawami europejskimi mo¿e
odejœæ z ministerstwa. Ewentualne skutki takich dymisji mog¹ byæ powa¿ne.
W szczególnoœci wobec perspektywy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
w 2011 r.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy istnieje niebezpieczeñstwo, a je¿eli tak, to jak du¿e, ¿e ministerstwo

na skutek wy¿ej wymienionej dymisji zostanie pozbawione specjalistów zaj-
muj¹cych siê sprawami europejskimi w dawnym UKIE?

Czy ewentualne ruchy kadrowe nie przyczyni¹ siê do os³abienia Polski
w czasie prezydencji w Unii Europejskiej?

Jakie kroki zamierza Pan podj¹æ, aby zapobiec wy¿ej wymienionym za-
gro¿eniom?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora Jana Dobrzyñskiego z³o¿onym na 48. posie-

dzeniu Senatu w dniu 4 lutego br. (pismo nr BPS/DSK-043-2376/10 z dnia 16 lutego
2010 r.) w sprawie doniesieñ medialnych na temat rzekomego zagro¿enia dla realizacji
polityki europejskiej RP, jakim mia³aby byæ ewentualna rezygnacja z pracy w MSZ gru-
py oko³o piêædziesiêciu analityków, pragnê zapewniæ Pana, i¿ proces w³¹czenia pracow-
ników zlikwidowanego UKIE do struktur organizacyjnych MSZ jak dot¹d przebiega bez
zak³óceñ. Spekulacje medialne o mo¿liwoœci odejœcia z pracy ww. grupy ekspertów od-
powiedzialnych za prowadzenie kluczowych spraw europejskich nie znajduj¹ pot-
wierdzenia w faktach.

Moc¹ Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U.
Nr 161, poz. 1277), pracownikom UKIE zapewnione zosta³y gwarancje zachowania nie-
pogorszonych warunków wynagrodzenia przez okres 3 miesiêcy liczonych od dnia wej-
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œcia w ¿ycie Ustawy. Docelowe warunki pracy i p³acy zostan¹ przedstawione pracow-
nikom w marcu br. W za³o¿eniach przyjêtych przez kierownictwo MSZ, propozycje te
pozwol¹ na zachowanie dotychczasowych wynagrodzeñ pracowników, choæ w niektó-
rych przypadkach uzasadnionych zmian¹ stanowiska pracy pracownika (zmiana za-
kresu obowi¹zków), poziom wynagrodzenia bêdzie dostosowany do wynagrodzenia
przys³uguj¹cego na nowym stanowisku pracy.

Przy tej okazji pragnê zwróciæ uwagê, i¿ w mojej ocenie zaniepokojenie pracowni-
ków dawnego UKIE wynika g³ównie z przewidywanych ni¿szych dochodów, jakie mog¹
uzyskiwaæ w trakcie zatrudnienia, w zwi¹zku z mniejszym ni¿ w przypadku dawnego
UKIE funduszem nagród, jaki corocznie jest tworzony w ramach œrodków przeznaczo-
nych na wynagrodzenia. Wed³ug danych za rok ubieg³y, suma wyp³aconych przez MSZ
i dawne UKIE w ci¹gu roku nagród na jednego pracownika zamyka³a siê proporcj¹ 1:3.
Wynika³o to w znacznej mierze z niepe³nego wykorzystania limitu zatrudnienia w UKIE
i przeznaczenia niewykorzystanych na wynagrodzenia œrodków bud¿etowych na wy-
p³atê nagród. Utrzymanie takiego poziomu wydatków na ten cel w bud¿ecie „nowego
MSZ” nie wydaje siê byæ mo¿liwe bez dodatkowych œrodków na ten cel.

Jeœli chodzi natomiast o rzekomy odp³yw z MSZ oko³o piêædziesiêciu analityków, to
w ci¹gu pierwszych dwóch miesiêcy pracy nowego resortu dosz³o do rozwi¹zania sto-
sunku pracy z czterema pracownikami dawnego UKIE w trybie porozumienia stron.
Trzy kolejne osoby z³o¿y³y wnioski o rozwi¹zanie stosunku pracy w najbli¿szych tygo-
dniach. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e nie by³y to osoby zatrudnione na merytorycznie kluczo-
wych stanowiskach w strukturze nowego MSZ, a na pewno nie na stanowiskach
analityków czy ekspertów spraw europejskich, których odejœcie mog³oby w jakikolwiek
sposób wp³yn¹æ na tryb pracy urzêdu. Decyzje te wynika³y z przyczyn niele¿¹cych po
stronie MSZ, nastêpowa³y na wniosek pracowników i nie mia³y nic wspólnego z warun-
kami p³acy, gdy¿ te pozostaj¹ niezmienne do koñca marca br., a i po tym czasie nie bê-
d¹ podlega³y wiêkszym modyfikacjom.

Mam nadziejê, ¿e przedstawione wyjaœnienia przyczyni¹ siê do ca³kowitego rozwia-
nia obaw o potencjalne os³abienie administracji rz¹dowej w zakresie prowadzenia bie-
¿¹cej polityki europejskiej oraz przygotowañ do objêcia przez Polskê prezydencji Unii
Europejskiej w drugiej po³owie 2011 r.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê wyborcy wskazuj¹cy, i¿ wsku-

tek przeprowadzonej kontroli Najwy¿szej Izby Kontroli oddzia³y terenowe Za-
k³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych przesta³y wydawaæ osobom ubezpieczonym
legitymacje ubezpieczeniowe w formie ksi¹¿eczek, które do tej pory stanowi³y
potwierdzenie posiadanego przez pracowników ubezpieczenia.

Zdajê sobie sprawê z tego, jak du¿y by³ koszt drukowania wy¿ej wspo-
mnianych ksi¹¿eczek, jednak¿e nie nale¿y zapominaæ, jak wa¿n¹ funkcjê
one spe³nia³y. Faktem jest to, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych co miesi¹c
przekazuje odpowiednie informacje do Narodowego Funduszu Zdrowia, jed-
nak¿e trafiaj¹ one tam z dwu- czy trzymiesiêcznym opóŸnieniem. Co prawda
ZUS wskazuje, i¿ wydane dotychczas ksi¹¿eczki zachowuj¹ swoj¹ wa¿noœæ
i na ich podstawie pracownicy mog¹ wykazywaæ prawo do ubezpieczenia
zdrowotnego, jednak ja otrzyma³em wiele niepokoj¹cych sygna³ów, i¿
w praktyce przychodnie ¿¹daj¹ od pacjentów druków RMUA. Powo³uj¹ siê
przy tym na okolicznoœæ, i¿ dotychczasowe ksi¹¿eczki straci³y wa¿noœæ, po-
mimo i¿ widnieje w nich aktualna pieczêæ pracodawcy potwierdzaj¹ca prawo
do ubezpieczeñ.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, i¿ druki RMUA wydawane s¹ pracownikom z mie-
siêcznym opóŸnieniem, to znaczy w styczniu pracownik otrzymuje druk po-
twierdzaj¹cy ubezpieczenie w grudniu itd. Nie mo¿na ich wystawiæ wczeœniej.
Ponadto niemo¿noœæ legitymowania siê ksi¹¿eczk¹ i zast¹pienie jej drukiem
RMUA narusza przyznan¹ prawnie ochronê danych osobowych, gdy¿ na dru-
kach tych widnieje informacja o zarobkach pracownika. Nie ma ¿adnych pod-
staw do tego, aby osoba ubezpieczona by³a niejako zmuszana do informowania
pracowników przychodni o wysokoœci swoich zarobków poprzez przedstawie-
nie im druku RMUA. Narusza to zasadê proporcjonalnoœci i celowoœci.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Jaki jest status wydanych do tej pory legitymacji ubezpieczeniowych

w formie ksi¹¿eczek, czy zachowuj¹ one wa¿noœæ czy te¿ j¹ trac¹?
W jaki sposób osoby ubezpieczone powinny wykazywaæ siê posiadanym

prawem do ubezpieczenia?
Czy zostan¹ wydane karty ubezpieczenia zdrowotnego – a jeœli tak, to

kiedy to nast¹pi – skoro ksi¹¿eczki ubezpieczeniowe wydawane by³y tylko
na okres przejœciowy, do czasu wprowadzenia wy¿ej wspomnianych kart?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie senatora Pana Jana Dobrzyñskiego, przekazane

przy piœmie Pani Wicemarsza³ek Krystyny Bochenek z dnia 16 lutego 2010 r. (znak:
BPS/DSK-043-2377/10), w sprawie dokumentowania prawa do œwiadczeñ opieki
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zdrowotnej, uprzejmie informujê, co nastêpuje. Legitymacje ubezpieczeniowe w formie
ksi¹¿eczek nadal zachowuj¹ swoj¹ wa¿noœæ i na ich podstawie pracownicy mog¹ wyka-
zywaæ prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 240 ust. 1 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.), do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotne-
go dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest ka¿dy dokument, który potwierdza upraw-
nienia do œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w szczególnoœci dokument potwierdzaj¹cy
op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne. Powy¿szy przepis uelastycznia system
identyfikacji osób ubezpieczonych, albowiem nie zawiera enumeratywnego wyliczenia
dokumentów, którymi potwierdzane jest ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie dokumen-
tem takim mo¿e byæ np. legitymacja pracownicza, dowód op³acenia przez pracodawcê
sk³adek (RMUA), zaœwiadczenie wydane przez pracodawcê o zatrudnieniu pracownika.
W przypadku cz³onków rodziny, dowodem ubezpieczenia mo¿e byæ dowód op³acenia
sk³adki przez g³ównego ubezpieczonego oraz kopia deklaracji zg³oszenia cz³onka rodzi-
ny do ubezpieczenia.

Odnoœnie do problematyki zwi¹zanej z mo¿liwoœci¹ naruszenia ochrony danych
osobowych przy pos³ugiwaniu siê drukiem RMUA jako dokumentem potwierdzaj¹cym
ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ uprzejmie informujemy, ¿e powy¿szy doku-
ment jest tak skonstruowany, i¿ na dole znajduje siê informacja odnoœnie do danych
osobowych ubezpieczonego, okresu rozliczeniowego, potwierdzonego podpisem p³atni-
ka. Informacje te s¹ wystarczaj¹ce przy okazaniu powy¿szego dokumentu œwiadcze-
niodawcom i nie powoduj¹ ujawnienia informacji o zarobkach ubezpieczonych Ponad-
to, dowodem ubezpieczenia zdrowotnego mo¿e byæ ka¿de zaœwiadczenie wystawione
przez pracodawcê, w którym znajduj¹ siê wy³¹cznie dane odnoœnie do faktu zatrudnie-
nia oraz objecie ubezpieczeniem zdrowotnym bez wskazywania wysokoœci zarobków.

Natomiast odnosz¹c siê do sprawy przyspieszenia prac nad elektroniczn¹ kart¹
ubezpieczenia zdrowotnego informujemy, i¿ prace nad rozporz¹dzeniem, o którym mo-
wa w art. 49. ust 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze œrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze
zm.), dotycz¹cym wzoru karty ubezpieczenia zdrowotnego, zosta³y wstrzymane do czasu
ostatecznego zakoñczenia prac Komitetu Technicznego Komisji Europejskiej, w którym
trwaj¹ prace nad zmian¹ wzoru Europejskiej Karty Ubezpieczenia na kartê elektronicz-
n¹. Informacja w tej sprawie zosta³a przyjêta przez Radê Ministrów. Ponadto wydanie
rozporz¹dzenia na podstawie art. 49 wymaga dokonania ustaleñ Ministra Zdrowia z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministrem Spraw Wewnêtrznych i Administracji do-
tycz¹cych koncepcji tej karty, w tym technicznych wymogów jakie ma spe³niaæ. Nale¿y
równie¿ zagwarantowaæ œrodki finansowe na zrealizowanie takiego projektu.

Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze, ¿e wdro¿enie systemu elektronicznej karty ubez-
pieczenia zdrowotnego obejmuje (poza wydaniem karty) równie¿ dostawê czytników
i niezbêdnego oprogramowania oraz fakt, ¿e poza dostosowaniem systemów informatycz-
nych NFZ niezbêdna bêdzie równie¿ odpowiednia modyfikacja systemów IT œwiad-
czeniodawców. Ponadto, zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów, od 2011 r. Polacy bêd¹
pos³ugiwaæ siê elektronicznymi dowodami to¿samoœci, które bêdzie mo¿na wykorzy-
staæ jako dokument potwierdzaj¹cy uprawnienie do korzystania z us³ug medycznych
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W zwi¹zku z powy¿szym, najprawdopodob-
niej nie bêdzie koniecznoœci wydawania rozporz¹dzenia o którym mowa w art. 49 ust. 9
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.).

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. o prioryte-
tach zdrowotnych (DzU 2009 r. nr 137 poz. 1126) pominiêto problem walki z próch-
nic¹ zêbów i jej skutkami jako priorytetu zdrowotnego pañstwa polskiego.

Delegacja dla ministra zdrowia do okreœlenia w rozporz¹dzeniu katalogu
priorytetów pañstwa w zakresie opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków
publicznych zawarta zosta³a w art. 31a znowelizowanej ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (nowelizacji
zwanej potocznie „ustaw¹ koszykow¹”). Ustawa ta – jak powszechnie wia-
domo – okreœla podstawowy i wy³¹czny system wydatkowania œrodków
publicznych na bezp³atn¹ opiekê zdrowotn¹ dla obywateli.

Ze wzglêdu na cele, które leg³y u podstaw uchwalenia tej nowelizacji, to
jest koniecznoœæ precyzyjnego zdefiniowania zakresu œwiadczeñ zdrowot-
nych finansowanych przez pañstwo, oraz wysoce niewystarczaj¹c¹ iloœæ
œrodków publicznych przeznaczonych na te œwiadczenia zdrowotne prioryte-
ty zdrowotne pañstwa winny byæ formu³owane w równie wywa¿ony sposób
jak zawartoœæ poszczególnych koszyków.

Nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci to, ¿e priorytety zdrowotne pañstwa pol-
skiego powinny dotyczyæ tych sfer klasycznej opieki zdrowotnej, które nale¿y
finansowaæ w pierwszej kolejnoœci, gdy¿ dotycz¹ œwiadczeñ koniecznych lub
absolutnie najwa¿niejszych, zwi¹zanych z podstawowymi problemami zdro-
wotnymi obywateli, oraz, co równie wa¿ne, pañstwo polskie staæ na sfinan-
sowanie opieki w tym zakresie.

Priorytety zawarte w rozporz¹dzeniu pokrywaj¹ siê ze wszystkimi cela-
mi strategicznymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015 przy jed-
noczesnym selektywnym wyborze priorytetów spoœród celów operacyjnych
tego programu.

W Narodowym Programie Zdrowia odnajdujemy cel operacyjny „Intensy-
fikacja zapobiegania próchnicy u dzieci i m³odzie¿y”, co jest zrozumia³e wobec
jednoznacznych wyników badañ naukowych stwierdzaj¹cych, ¿e nieleczona
próchnica zêbów (jej skutki), nie wspominaj¹c o innych chorobach stomatolo-
gicznych, mo¿e byæ zarówno przyczyn¹ powstania kolejnych schorzeñ, jak
i mo¿e potêgowaæ negatywne skutki schorzeñ ogólnych, w tym miêdzy inny-
mi chorób naczyniowo-sercowych.

Ze wzglêdu na interesy zdrowotne naszych obywateli nie mo¿na zaak-
ceptowaæ pominiêcia profilaktyki i leczenia próchnicy jako podstawowego
priorytetu zdrowotnego pañstwa.

Rok 2010 bêdzie rokiem trudnym dla wszystkich rodzajów i zakresów
opieki medycznej. Szczegó³owa analiza planu finansowego NFZ na rok 2010
w porównaniu z planem na rok poprzedni uprawnia do zastanowienia siê
nad racjonalnoœci¹ a¿ trzynastoprocentowego spadku nak³adów na leczenie
stomatologiczne (w trzech oddzia³ach NFZ zaplanowano spadek nak³adów
na tê opiekê o ponad 20%). Jeœli zak³adany wp³yw ze sk³adek w 2010 r. ma
byæ o 1 miliard z³ mniejszy, a ciêcia w bud¿ecie na lecznictwo stomatologiczne
siêgaj¹ 250 milionów z³, to zasadne jest pytanie, dlaczego lecznictwo stoma-
tologiczne, maj¹ce zaledwie trzyipó³procentowy udzia³ w bud¿ecie NFZ, ma
niemal dwudziestopiêcioprocentowy udzia³ w oszczêdnoœciach. Jeszcze go-
rzej wygl¹da porównanie roku 2010 z rokiem 2008. Stomatologia notuje
w tym porównaniu najwiêkszy, dziesiêcioprocentowy spadek nak³adów.
W przypadku tak kapita³och³onnej dziedziny medycyny, z tak du¿ym udzia-
³em techniki i technologii grozi to likwidacj¹ czêœci placówek, niekiedy bez
mo¿liwoœci odtworzenia utraconej bazy leczniczej.

W obliczu tej sytuacji zapytujê Pani¹ Minister, z jakiego powodu w polity-
ce Ministerstwa Zdrowia a¿ tak bardzo pomijana jest profilaktyka i leczenie
próchnicy zêbów, mimo ¿e jest to powa¿ny problem spo³eczny, dotycz¹cy 95%
Polaków i znacz¹co wp³ywaj¹cy na ogólny stan zdrowia spo³eczeñstwa.

Janina Fetliñska
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Stanowisko

Warszawa, 2010.02.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹,

przekazanego przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 roku nr BPS/DSK-043-2379/10
w sprawie profilaktyki i leczenia stomatologicznego, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹
o prolongatê terminu udzielenia odpowiedzi.

Proœba o przed³u¿enie terminu wynika z koniecznoœci uzyskania od podmiotów ze-
wnêtrznych informacji niezbêdnych do sformu³owania odpowiedzi w przedmiotowej
sprawie.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.17

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹,

przekazanym przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 roku nr BPS/DSK-043-2379/10
w sprawie profilaktyki i leczenia stomatologicznego, uprzejmie wyjaœniam.

Narodowy Program Zdrowia 2007–2015 uwzglêdnia g³ówne kierunki polityki zdro-
wotnej realizowanej w Polsce. Tym samym cele strategiczne Narodowego Programu
Zdrowia s¹ zbie¿ne z priorytetami zdrowotnymi wymienionymi w rozporz¹dzeniu Mini-
stra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. Nr 137, poz. 1126 z 2009 r.).
Zagadnienia z zakresu profilaktyki i leczenia próchnicy zêbów u dzieci i m³odzie¿y za-
warte s¹ w § 1.9 i 1.10 ww. rozporz¹dzenia i dotycz¹ poprawy jakoœci i skutecznoœci
opieki zdrowotnej nad matk¹, noworodkiem i dzieckiem do lat 3 oraz zapobieganiu naj-
czêstszym problemom zdrowotnym i zaburzeniom rozwoju fizycznego i psychospo³ecz-
nego dzieci i m³odzie¿y objêtych obowi¹zkiem szkolnym i obowi¹zkiem nauki oraz
kszta³c¹cych siê w szko³ach ponadgimnazjalnych do ich ukoñczenia.

Odnosz¹c siê do faktu ograniczenia œrodków finansowych przeznaczonych w 2010 r.
na realizacjê œwiadczeñ w rodzaju leczenie stomatologiczne, pragnê podkreœliæ, ¿e w la-
tach 2007–2008 nast¹pi³ znaczny wzrost ich finansowania, a mianowicie: w IV kwarta-
le 2007 r. nast¹pi³ 20% wzrost bud¿etu przeznaczonego na finansowanie œwiadczeñ
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stomatologicznych (poprzez zwiêkszenie wyceny punktowej), w 2008 roku bud¿et na
œwiadczenia stomatologiczne wzrós³ œrednio o ok. 50% (w zwi¹zku z tym w 2008 r.
mo¿liwe by³o zawarcie dodatkowych umów o udzielanie œwiadczeñ stomatologicz-
nych). Jednak struktura kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej jest wynikiem z jednej
strony, wysokoœci oraz podzia³u œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdrowotnej po-
miêdzy Oddzia³y Wojewódzkie NFZ, z drugiej strony okolicznoœci, które musz¹ byæ
uwzglêdnione przy opracowaniu planu finansowego, w tym w szczególnoœci: skutków
rozporz¹dzeñ Ministra Zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1136–1142 oraz Nr 140, poz. 1143–1148), zarz¹dzeñ Prezesa w sprawie warun-
ków zawierania i realizacji umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszcze-
gólnych rodzajach œwiadczeñ zdrowotnych, znacznego zwiêkszenia wartoœci œwiadczeñ
udzielonych w ramach migracji ubezpieczonych (oszacowanych na podstawie rzeczy-
wistego wykonania za okres I–III 2009 r.) w porównaniu do wartoœci pierwotnie pro-
gnozowanych, koniecznoœci zabezpieczenia planowanych kosztów refundacji cen
leków na poziomie nie mniejszym ni¿ wynikaj¹cym z prognozy NFZ.

W zwi¹zku z faktem, i¿ powy¿ej wskazane okolicznoœci zmieni³y siê, œrodki finanso-
we przeznaczone w planie finansowym na 2010 r. na finansowanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne musia³y zostaæ zredukowane.

Dodatkowo dyrektorzy niektórych oddzia³ów wojewódzkich Narodowego Funduszu
Zdrowia dokonali, w trybie art. 124 ust. 5 i 9 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze œrodków publicznych, przesuniêcia kosztów w ramach kosztów
przeznaczonych na œwiadczenia opieki zdrowotnej w planach finansowych swoich od-
dzia³ów.

W celu zminimalizowania skutków obni¿enia œrodków przeznaczonych na finanso-
wanie œwiadczeñ stomatologicznych oraz umo¿liwienie kontynuowanie realizacji
umów przez jak najwiêksz¹ liczbê lekarzy, którzy podpisali umowy w 2008 i 2009 r.,
dyrektorzy oddzia³ów dostosowywali wielkoœæ etatu przeliczeniowego do mo¿liwoœci fi-
nansowych oddzia³u.

Odnosz¹c siê do mo¿liwoœci systemowego uregulowania kwestii kalkulacji kosztów
œwiadczeñ opieki zdrowotnej pragnê poinformowaæ, ¿e w chwili obecnej Ministerstwo
Zdrowia wspólnie ze Szko³¹ G³ówn¹ Handlow¹ w Warszawie realizuje projekt szkole-
niowy realizowany w ramach programu operacyjnego „Kapita³ ludzki” pn. „Nowoczesne
zarz¹dzanie w zak³adach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów
i informacji zarz¹dczej oraz narzêdzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”. Wyra¿am
nadziejê, ¿e realizacja tego projektu pozwoli równie¿ na opracowanie efektywnych na-
rzêdzi liczenia kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz uwzglêdnienie przy kontrak-
towaniu œwiadczeñ w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Sekretarz Stanu
Jakub Szulc
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Oœwiadczenia senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Jacka Paszkiewicza

Pielêgniarki zatrudnione w domach pomocy spo³ecznej s¹ zaniepokojone
wydanym przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 11 grudnia
2009 r. Zarz¹dzeniem nr 84/2009/DSOZ w sprawie okreœlenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñ-
cze w ramach opieki d³ugoterminowej.

W rozdziale 5. – Zasady udzielania œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñ-
czych w warunkach domowych, w §13 w ust. 2 – Œwiadczenia w pielêgniar-
skiej opiece d³ugoterminowej domowej, w ppkcie 13 istnieje taki zapis:
„pielêgniarka opieki d³ugoterminowej domowej nie mo¿e realizowaæ jedno-
czeœnie zadañ pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz zadañ pie-
lêgniarki w domu pomocy spo³ecznej”.

W zwi¹zku z powy¿szym zapisem zabroniono pielêgniarkom opieki d³u-
goterminowej domowej wykonywania pracy dodatkowej, czyli ³¹czenia pracy
w podstawowej opiece zdrowotnej z prac¹ w domach pomocy spo³ecznej. Œro-
dowisko pielêgniarskie jest oburzone takim potraktowaniem tej grupy zawo-
dowej. Dlaczego innym grupom w œrodowisku medycznym, takim jak lekarze
czy farmaceuci, nie zabrania siê podejmowania pracy dodatkowej? Dlaczego
pielêgniarkom siê tego zabrania?

W zwi¹zku z tym zwracam siê z pytaniem: dlaczego i na jakiej podstawie
prawnej tej jednej podgrupie pielêgniarek zabrania siê pracy dodatkowej?
Jakie s¹ powody wydania takiego zarz¹dzenia?

Janina Fetliñska

Du¿a liczba pielêgniarek realizuj¹ca od grudnia 2008 r. œwiadczenia pie-
lêgniarskie w formie zadaniowej, zarówno w œrodowisku domowym pacjen-
ta, jak i w domach pomocy spo³ecznej (DPS), jest zaniepokojona utrudnieniami
w dzia³alnoœci, na któr¹ jest ogromne zapotrzebowanie chorych.

Pielêgniarki licznie zg³aszaj¹ce siê do mojego biura senatorskiego w tej
sprawie uwa¿aj¹, co nastêpuje.

1. Og³aszanie w krótkim czasie wielu zarz¹dzeñ, rozporz¹dzeñ i komuni-
katów dotycz¹cych opieki zadaniowej, maj¹cej przekszta³ciæ siê w opiekê
d³ugoterminow¹, wprowadza chaos i dezinformacjê.

2. Zarz¹dzenie prezesa NFZ nr 93 z 30 grudnia 2009 r. wprowadzi³o – bez
wczeœniejszej konsultacji – do za³¹cznika nr 1 tego zarz¹dzenia zapis mó-
wi¹cy o wskaŸniku 0,4 osobodnia w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej
dla pacjentów przebywaj¹cych pod tym samym adresem zamieszkania.
Wspó³czynnik ten drastycznie obni¿a wartoœæ ciê¿kiej i odpowiedzialnej pra-
cy pielêgniarki w przypadku œwiadczenia us³ug dla wiêcej ni¿ jednej osoby
wymagaj¹cej opieki w rodzinie i wszystkich pacjentów zamieszkuj¹cych DPS
ze skal¹ Barthel 0–40 punktów.

Takie podejœcie NFZ rodzi pytanie, jakimi kryteriami przy wyborze ma siê
kierowaæ pielêgniarka, pod opiekê której zostanie zg³oszonych dwóch cho-
rych zamieszka³ych pod jednym adresem oraz pacjent mieszkaj¹cy oddziel-
nie. Kieruj¹c siê wzglêdami ekonomicznymi, podkreœlanymi przez fundusz,
winna obj¹æ opiek¹ oddzielnie zamieszkuj¹cego, gdy¿ za pracê na jego rzecz
otrzyma stawkê jednego osobodnia. Praca przy dwóch chorych pod tym sa-
mym adresem zosta³a wyceniona przez fundusz nastêpuj¹co: osobodzieñ
x 0,4 x 2 chorych = 0,8 osobodnia.

3. Pacjent w opiece d³ugoterminowej, zarówno w œrodowisku domowym,
jak i w domu pomocy spo³ecznej, jest takim samym cz³owiekiem. Czynnoœci
pielêgniarskie, czas i koszty zwi¹zane z opiek¹ powinny byæ uwarunkowane
schorzeniem, a nie miejscem zamieszkania. Rozporz¹dzenie ministra zdro-
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wia z dnia 16 grudnia 2009 r. wymusza na pielêgniarce opiekê nad dwuna-
stoma pacjentami w DPS, natomiast w œrodowisku domowym przewiduje
szeœciu chorych. Zapis ten dyskryminuje i pacjentów, którzy z ró¿nych powo-
dów musieli zamieszkaæ w DPS, i pielêgniarki na ich rzecz pracuj¹ce.

4. Istnieje nierównoœæ traktowania podmiotów przez NFZ: za pracê pielêg-
niarki opieki d³ugoterminowej nad pacjentem w DPS NFZ obni¿a wartoœæ oso-
bodnia do wskaŸnika 0,4. Jednak stawka kapitacyjna pielêgniarki z zespo³u
lekarza rodzinnego, do której ten sam pacjent z DPS jest tylko zadeklarowany
i która nie zawsze wykonuje przy nim czynnoœci, jest powiêkszona
wspó³czynnikiem 3,5.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o œwiadczeniach zdrowotnych fi-
nansowanych ze œrodków publicznych sposób ustalania ceny oraz finanso-
wania œwiadczeñ oraz podmioty dokonuj¹ce oceny jakoœci œwiadczeñ okreœli
w drodze rozporz¹dzenia minister w³aœciwy do spraw zdrowia po zasiêgniê-
ciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿-
nych. Pielêgniarki wysuwaj¹ zasadnicze pytanie: czy Naczelna Rada
Pielêgniarek i Po³o¿nych opowiedzia³a siê za obni¿eniem jakoœci pracy pielêg-
niarek? Je¿eli nie, to dlaczego nie liczono siê ze zdaniem samorz¹du w tak
wa¿nej kwestii?

5. Uniemo¿liwia siê pracê w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej pie-
lêgniarce z wieloletnim sta¿em pracy na przyk³ad w DPS, która nie spe³nia
wymogu rocznego sta¿u w lecznictwie stacjonarnym, mimo spe³niania wymo-
gów kwalifikacyjnych (zapis w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z 30 sierp-
nia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ
pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej, za³¹cznik
nr 4, czêœæ III pkt 1 „Wymagania dotycz¹ce personelu”).

6. Na terenie kraju s¹ stosowane ró¿ne stawki za osobodzieñ (32 z³, 26 z³,
21 z³). Pielêgniarki maj¹ce takie same kompetencje, tak¹ sam¹ grupê pacjen-
tów i ten sam zakres zadañ do wykonania powinny mieæ tak¹ sam¹ stawkê
za osobodzieñ.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z zapytaniem, dlaczego wprowadzono
przepisy krzywdz¹ce pielêgniarki wykonuj¹ce œwiadczenia pielêgniarskie
w formie zadaniowej zarówno w œrodowisku domowym pacjenta, jak
i w DPS? Dlaczego s¹ tak du¿e ró¿nice w wycenie pracy pielêgniarki?

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.03.11

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 16 lutego 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2379/10) w sprawie
pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej, uprzejmie proszê o przyjêcie nastê-
puj¹cych wyjaœnieñ.

Z informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, ¿e zapis
okreœlony w § 13 ust. 2 pkt 13 zarz¹dzenia nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie okreœlenia warunków zawiera-
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nia i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opie-
ki d³ugoterminowej (z póŸn. zm.), wed³ug którego pielêgniarka opieki d³ugoterminowej
domowej nie mo¿e realizowaæ jednoczeœnie zadañ pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej oraz zadañ pielêgniarki w domu pomocy spo³ecznej oznacza, ¿e pielêgniar-
ka w opiece d³ugoterminowej domowej w czasie wyznaczonym do udzielania œwiadczeñ
w harmonogramie pracy, nie mo¿e udzielaæ œwiadczeñ w innej jednostce organizacyj-
nej u tego samego œwiadczeniodawcy oraz u innego œwiadczeniodawcy zgodnie z § 12
ust. 9 za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie
ogólnych warunków o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Niemniej jednak Fundusz dopuszcza mo¿liwoœæ zawarcia umowy o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej – œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opie-
ki d³ugoterminowej, w zakresie œwiadczeñ: pielêgniarska opieka d³ugoterminowa do-
mowa, np. z pielêgniark¹ zatrudnion¹ w domu pomocy spo³ecznej, która wykonuje
us³ugi opiekuñcze na rzecz mieszkañców DPS poza godzinami pracy pielêgniarki d³u-
goterminowej opieki domowej, okreœlonymi w za³¹czniku nr 4 w czêœci III ust. 3 pkt 1
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwa-
rantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki
d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z póŸn. zm.).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

OdpowiedŸ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Warszawa, 24 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2010 r. znak: BPS/DSK-043-2380/10 do-

tycz¹ce dwóch oœwiadczeñ z³o¿onych przez Pani¹ Senator Janinê Fetliñsk¹ podczas
48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. kierowanych zarówno do Ministra
Zdrowia jak i Prezesa NFZ, pozwolê odnieœæ siê do zagadnieñ pozostaj¹cych w kompe-
tencji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Odnoœnie do pierwszego oœwiadczenia z³o¿onego przez Pani¹ Senator, w sprawie
przepisu zawartego w § 13 ust. 2 pkt 13 zarz¹dzenia Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie okreœlenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ra-
mach opieki d³ugoterminowej z póŸn. zm., uprzejmie informujê, ¿e w sprawie realizacji
œwiadczeñ przez osoby wykonuj¹ce zawody medyczne, legitymuj¹ce siê odpowiednimi
kwalifikacjami i uprawnieniami do udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej w okreœlo-
nym zakresie lub okreœlonej dziedzinie medycyny, maj¹ zastosowanie nie tylko za-
rz¹dzenia Prezesa NFZ lecz równie¿, a nawet przede wszystkim przepisy powszechnie
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obowi¹zuj¹ce. Nale¿¹ do nich w szczególnoœci rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia
6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) zwane dalej „rozporz¹dzeniem w sprawie owu” oraz
rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwa-
rantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki
d³ugoterminowej z póŸn. zm. zwane dalej „rozporz¹dzeniem w sprawie œwiadczeñ gwa-
rantowanych”.

W rozporz¹dzeniu w sprawie owu nale¿y mieæ na uwadze zw³aszcza § 6 ust. 1, który
stanowi, i¿ œwiadczenia udzielane s¹ osobiœcie przez osoby wykonuj¹ce zawody medycz-
ne lub inne osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej w okreœlonym zakresie lub okreœlonej dziedzinie, zgodnie
z za³¹cznikiem do umowy” oraz § 6 ust. 4, który stanowi, i¿ Osoby, o których mowa
w ust. 1, w czasie wyznaczonym do udzielania œwiadczeñ w harmonogramie pracy, nie
mog¹ udzielaæ œwiadczeñ:

1) w innej jednostce organizacyjnej u tego samego œwiadczeniodawcy;
2) u innego œwiadczeniodawcy.
W zwi¹zku z przepisami zawartymi w za³¹czniku nr 4 czêœæ III pkt 3 ppkt 1 i 2 roz-

porz¹dzenia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych, które stanowi¹ i¿ w pielêgniar-
skiej opiece d³ugoterminowej domowej, warunkiem udzielania œwiadczeñ gwarantowa-
nych jest:

1) dostêpnoœæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8 do 20;
2) dostêpnoœæ w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie

uzasadnionych przypadkach;
harmonogramy pracy dla tej grupy pracowników medycznych ustalane s¹ jako ty-

godniowe a nie szczegó³owe, o czym œwiadczeniodawca informuje w za³¹czniku nr 2 do
umowy podpisanej z Funduszem na ten zakres œwiadczeñ.

Z uwagi na przejêcie w 2010 r. œwiadczeñ dotychczas realizowanych w ramach pie-
lêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – zadaniowa metoda finansowania, do œwiad-
czeñ w zakresie pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej, zosta³ uszczegó³o-
wiony przepis zawarty w § 13 ust. 2 pkt 13 zarz¹dzenia Nr 84 /2009/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie okreœlenia wa-
runków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñ-
cze w ramach opieki d³ugoterminowej ze zm., zwanego dalej „zarz¹dzeniem”.
W przepisie tym zosta³o wyraŸnie zaznaczone, w odró¿nieniu do rozwi¹zañ ujêtych
w rozwi¹zaniach prawnych, i¿ wymienione w tym paragrafie pielêgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej oraz pielêgniarki zatrudnione w domu pomocy spo³ecznej nie mog¹
realizowaæ jednoczeœnie zadañ pielêgniarki opieki d³ugoterminowej. Przepis ten zosta³
uwzglêdniony dlatego, ¿e najczêœciej te w³aœnie osoby przystêpuj¹ do realizacji œwiad-
czeñ w omawianym zakresie.

Niemniej jednak zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do zarz¹dzenia w § 1 ust. 2 wyraŸnie
wskazano, i¿: Œwiadczeniodawca zobowi¹zany jest wykonywaæ umowê zgodnie z za-
sadami i na warunkach okreœlonych w szczególnoœci w warunkach zawierania i reali-
zacji umów na dany okres rozliczeniowy w drodze zarz¹dzenia Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków pub-
licznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), zwanych dalej „warunkami za-
wierania umów”, Ogólnymi warunkami umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej stanowi¹cymi za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja
2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanych dalej „Ogólnymi warunkami umów”, oraz w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwaranto-
wanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki
d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 z póŸn. zm.). Oznacza to, ¿e przy realizacji
œwiadczeñ okreœlonego zakresu nale¿y stosowaæ wszystkie ww. przepisy prawa.

Zapis w zarz¹dzeniu zosta³ wprowadzony równie¿ dlatego, aby za œwiadczenia pie-
lêgniarki wykonywane podczas dy¿uru wynikaj¹cego z umowy w podstawowej opiece
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zdrowotnej lub w domu pomocy spo³ecznej, nie dochodzi³o do ponownego p³acenia
przez Fundusz, pielêgniarce opieki d³ugoterminowej domowej za œwiadczenia wykona-
ne ju¿ w danym dniu podczas pracy na etacie pielêgniarki zatrudnionej w domu pomo-
cy spo³ecznej czy w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e Fundusz dopuszcza mo¿liwoœæ zawarcia
umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w zakresie pielêgniarskiej opieki d³u-
goterminowej domowej, np. z pielêgniark¹ zatrudnion¹ w domu pomocy spo³ecznej,
która wykonuje us³ugi opiekuñcze i higieniczne na rzecz mieszkañców domu pomocy
spo³ecznej, poza godzinami okreœlonymi w za³¹czniku nr 4 w czêœci III ust. 3 pkt 1 roz-
porz¹dzenia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych.

Ponadto pragnê zaznaczyæ, i¿ zakres œwiadczenia: pielêgniarska opieka d³ugotermi-
nowa domowa nie zosta³ utworzony po to, aby daæ pielêgniarkom mo¿liwoœæ podejmo-
wania dodatkowej pracy zarobkowej poza godzinami pracy, lecz zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych, aby œwiadczeniobiorca mia³ zapew-
nione œwiadczenia zdrowotne udzielane przez pielêgniarkê od poniedzia³ku do pi¹tku
od 8.00 do 20.00 oraz w medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty, niedziele
i dni ustawowo wolne od pracy. Warto równie¿ podkreœliæ, i¿ liczba wizyt u œwiadcze-
niobiorcy nie powinna byæ mniejsza ni¿ 4 razy w tygodniu i powinna wynikaæ z ustalo-
nego przez pielêgniarkê planu opieki. Bior¹c pod uwagê powy¿szy przepis, Fundusz
finansuje 7 dni w tygodniu tj. ka¿dy rozpoczêty dzieñ opieki od momentu objêcia opie-
k¹ do dnia jej zakoñczenia, równie¿ w dni wolne, niedziele i œwiêta.

Odnosz¹c siê do drugiego oœwiadczenia dotycz¹cego zakresu œwiadczeñ w pielêg-
niarskiej opiece d³ugoterminowej domowej, uprzejmie proszê przyj¹æ nastêpuj¹ce sta-
nowisko w sprawie.

Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 23 paŸdziernika 2009 r. znak: MZ-ZP-2-
-0212-16111-1/BW/09 zwróci³o siê do Funduszu z proœb¹ o wydanie zarz¹dzenia Pre-
zesa Funduszu w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodza-
ju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej na 2010 r.,
dopiero po ukazaniu siê znowelizowanej wersji rozporz¹dzenia w sprawie œwiadczeñ
gwarantowanych. Fundusz przychyli³ siê do proœby, niemniej jednak podkreœli³, ¿e aby
œwiadczenia mog³y byæ zakontraktowane od 1 stycznia 2010 r., konieczne jest dotrzy-
manie terminu ukazania siê zmiany do tego rozporz¹dzenia, najpóŸniej do dnia 15 lis-
topada 2009 r.

W zwi¹zku z brakiem wprowadzenia zmiany do rozporz¹dzenia w sprawie œwiad-
czeñ gwarantowanych w planowanym terminie, zosta³o wydane zarz¹dzenie
Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r.
w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia
pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej, w oparciu o obowi¹zuj¹ce
rozporz¹dzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z za-
kresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej.

Niezw³ocznie po opublikowaniu rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia
2009 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakre-
su œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U.
Nr 217, poz. 1688), ukaza³a siê stosowna zmiana do zarz¹dzenia. Rozporz¹dzenie
zmieniaj¹ce wprowadzi³o przepis, i¿ bêdzie ono stosowane do œwiadczeñ gwarantowa-
nych udzielanych od dnia 1 marca 2010 r. Na okres stycznia i lutego 2010 r. Fundusz
zabezpieczy³ dostêp do œwiadczeñ przed³u¿aj¹c umowy o udzielanie œwiadczeñ pielêg-
niarki podstawowej opieki zdrowotnej – zadaniowa metoda finansowania œwiadczeñ,
rozliczanych w oparciu o katalog œwiadczeñ pielêgniarski poz.

Pragnê podkreœliæ, i¿ zarz¹dzenie Nr 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opie-
kuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej, gwarantuje równoœæ œwiadczeniobiorców do
korzystania ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
w tym równie¿ mieszkañców domów pomocy spo³ecznej. W ¿adnej czêœci tego za-
rz¹dzenia fakt zamieszkania ubezpieczonego w domu pomocy spo³ecznej nie ogranicza

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. 47



i nie wy³¹cza jego prawa do œwiadczeñ zdrowotnych udzielanych na zasadach ogól-
nych.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dom pomocy spo³ecznej dla swoich mieszkañców jest szczegól-
nym, ale jednak miejscem zamieszkania. Pensjonariuszom domów pomocy spo³ecznej
przys³uguje takie samo prawo do wszystkich œwiadczeñ zdrowotnych, jak ka¿demu in-
nemu ubezpieczonemu. Domy pomocy spo³ecznej s¹ placówkami opiekuñczymi, na
które, zgodnie ze specyfik¹ prowadzonej dzia³alnoœci, przepisy ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, j.t. z póŸn. zm.),
w art. 55 ust. 1 i 2 nak³adaj¹ obowi¹zek œwiadczenia us³ug bytowych, opiekuñczych,
wspomagaj¹cych i edukacyjnych, w zakresie i formach wynikaj¹cych z indywidual-
nych potrzeb osób w nim przebywaj¹cych, uwzglêdniaj¹c przy tym, m.in. stopieñ fizycz-
nej i psychicznej sprawnoœci osób objêtych opiek¹.

Ponadto ustawa o pomocy spo³ecznej okreœla m.in. zadania w zakresie pomocy
spo³ecznej, a w szczególnoœci:

– Art. 7 ustawy pkt 6 – „Pomocy spo³ecznej udziela siê osobom i rodzinom w szcze-
gólnoœci z powodu d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej choroby”

– Art. 54 ustawy – prawo do umieszczenia w domu pomocy spo³ecznej przys³uguje
„osobie wymagaj¹cej ca³odobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepe³nospraw-
noœci”

– Art. 56 ustawy – „Domy pomocy spo³ecznej, w zale¿noœci od tego, dla kogo s¹
przeznaczone, dziel¹ siê na domy dla:

1) osób w podesz³ym wieku
2) osób przewlekle somatycznie chorych
3) osób przewlekle psychicznie chorych
4) doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie
5) dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych intelektualnie
6) osób niepe³nosprawnych fizycznie”
– Art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy – „Opieka w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opie-

kê osobom niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz³ym wieku po-
lega na œwiadczeniu przez ca³¹ dobê us³ug:

1) opiekuñczych zapewniaj¹cych:
a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnoœciach ¿yciowych
b) pielêgnacjê, w tym pielêgnacjê w czasie choroby
c) opiekê higieniczn¹
d) niezbêdn¹ pomoc w za³atwianiu spraw osobistych
e) kontakty z otoczeniem”.

Równie¿ ust. 3 pkt 4 tego artyku³u stanowi, i¿ us³ugi opiekuñcze powinny zapew-
niaæ:

„4) pielêgnacjê w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze œwiadczeñ zdrowotnych”.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa jest to opieka

nad przewlekle chorymi przebywaj¹cymi w domu, którzy nie wymagaj¹ hospitalizacji
w oddzia³ach lecznictwa stacjonarnego, a ze wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne
wymagaj¹ systematycznej, intensywnej opieki pielêgniarskiej udzielanej w warunkach
domowych. Nale¿y rozró¿niæ œwiadczenia opiekuñcze i higieniczne, które realizowane
s¹ przez instytucjê pomocy spo³ecznej lub rodzinê chorego, od œwiadczeñ pielêgniar-
skich tzn. takich, których nie mog¹ wykonaæ inne osoby. Zadaniem pielêgniarki opieki
d³ugoterminowej domowej jest zw³aszcza prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz porad-
nictwa w zakresie samoopieki w ¿yciu z chorob¹ i niepe³nosprawnoœci¹ w stosunku
do chorego i jego rodziny oraz nauka pielêgnacji i samoobs³ugi. Czynnoœci pielêgniar-
skie obejmuj¹ np. zmianê opatrunków wykonywanych w sposób sterylny, zak³adanie
cewnika, p³ukanie pêcherza, za³o¿enie sondy do ¿o³¹dka, podawanie p³ynów infuzyj-
nych i leków w kroplowych wlewach do¿ylnych. Oznacza to, ¿e nie ka¿da osoba prze-
wlekle chora, niepe³nosprawna lub w podesz³ym wieku bêdzie mog³a korzystaæ ze
œwiadczeñ pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej.

Odnoœnie do finansowania œwiadczeñ w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej do-
mowej nale¿y zaznaczyæ, ¿e Dyrektor Departamentu Œwiadczeñ Opieki Zdrowotnej Na-
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rodowego Funduszu Zdrowia o problemie i mo¿liwoœciach finansowych Funduszu
informowa³a wielokrotnie w Ministerstwie Zdrowia na spotkaniach z przedstawiciela-
mi Departamentu Pielêgniarek i Po³o¿nych, Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotne-
go, Departamentu Zdrowia Publicznego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

WskaŸnik 0,4 zosta³ przyjêty w zwi¹zku z nieuwzglêdnieniem w rozporz¹dzeniu
zmieniaj¹cym w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych, liczby pacjentów objêtych przez
1 pielêgniarkê, któr¹ proponowa³ Fundusz tj. 15 chorych, o których by³a mowa na ze-
spo³ach roboczych organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej, jak równie¿ prezentowane na posiedzeniu w Senacie na Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Zdrowia w dniu 20 paŸdziernika 2009 r.

Niemniej jednak Fundusz rozwa¿a³ mo¿liwoœæ zmiany wskaŸnika z 0,4 na 0,5. Pro-
ponowana zmiana by³a przedstawiona dyrektorom oddzia³ów wojewódzkich Fundu-
szu, którzy mieli oszacowaæ skutki finansowe zmiany wskaŸnika z 0,4 na 0,5
zak³adaj¹c, ¿e zmiana wesz³aby w¿ycie od 1 marca 2010 r. Dyrektorów oddzia³ów woje-
wódzkich Funduszu zobowi¹za³em równie¿ do oszacowania mo¿liwoœci finansowania
tej zmiany. Z danych przekazanych przez dyrektorów oddzia³ów wojewódzkich Fundu-
szu wynika, i¿ szacowane dodatkowe œrodki finansowe za 10 m-cy (od marca do grud-
nia 2010 r.) na zaproponowan¹ zmianê wynosz¹ ok. 20 mln z³. Z uwagi na to, ¿e 4
oddzia³y wojewódzkie Funduszu nie przekaza³y danych w tym zakresie, szacuje siê, ¿e
ww. zmiana wymaga³aby dodatkowych œrodków finansowych w wysokoœci ok. 24 mln z³.
Natomiast 13 oddzia³ów wojewódzkich Funduszu definitywnie zaznaczy³o, i¿ nie posia-
da mo¿liwoœci sfinansowania zaproponowanej zmiany, dlatego w chwili obecnej, zmia-
na wskaŸnika z 0,4 na 0,5 w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej nie
zostanie wprowadzona.

W odpowiedzi na pytanie w sprawie interpretacji przepisów dotycz¹cych rozpo-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwaranto-
wanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki
d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 z póŸn. zm.) uprzejmie informujê, i¿ zgodnie
z w³aœciwoœci¹, do Ministerstwa Zdrowia zosta³o skierowane pismo z proœb¹ o inter-
pretacjê ww. przepisów.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie ma upowa¿nienia ustawowego do zmia-
ny rozporz¹dzenia. W³aœciwym w tej sprawie jest Minister Zdrowia jako organ wskaza-
ny 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 z póŸn.
zm.), zwanej dalej ustaw¹ o œwiadczeniach.

Z uzyskanej odpowiedzi z dnia 11 lutego 2010 r., znak: MZ-ZP-Z-079-17032-
-2/MD/10 dotycz¹cej interpretacji zapisów rozporz¹dzenia w sprawie œwiadczeñ gwa-
rantowanych, w czêœci dotycz¹cej wymagañ wobec œwiadczeniodawców realizuj¹cych
œwiadczenia gwarantowane wynika, i¿ w stosunku do œwiadczeniodawców – pielêgnia-
rek oraz œwiadczeniodawców zatrudniaj¹cych pielêgniarki, którzy przyst¹pi¹ do zawie-
rania umów w zakresie pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa i nastêpnie do
ich realizacji od dnia 1 marca 2010 r., a uprzednio wymienieni œwiadczeniodawcy wy-
konywali œwiadczenia zdrowotne na podstawie umów z NFZ, w zakresie podstawowa
opieka zdrowotna finansowana metod¹ zadaniow¹ oraz w stosunku do pielêgniarek,
które sprawowa³y opiekê nad pensjonariuszami DPS-ów w ramach uprawnieñ zawodo-
wych pielêgniarek, a tak¿e na podstawie umów z NFZ bêd¹ realizowaæ œwiadczenia
w rodzaju pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa, uznaje siê posiadany przez
oferentów sta¿ zawodowy jako równowa¿ny z wymogiem posiadania rocznego sta¿u
pracy w lecznictwie stacjonarnym.

Powy¿sza informacja zosta³a przekazana do wiadomoœci dyrektorom oddzia³ów wo-
jewódzkich Funduszu.

W sprawie stosowania na terenie kraju ró¿nych stawek za osobodzieñ w pielêgniar-
skiej opiece d³ugoterminowej domowej, pragnê zaznaczyæ, i¿ na podstawie art. 142
ust. 6 pkt 2 lub art. 143 ust. 2 ustawy o œwiadczeniach, cena za udzielane œwiadczenia
opieki zdrowotnej jest ustalana w czasie negocjacji lub rokowañ w sprawie zawarcia
umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, które odbywaj¹ siê w oddziale woje-
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wódzkim Funduszu. Jednak trzeba zaznaczyæ, ¿e przy rozpatrywaniu wysokoœci ceny
jednostki rozliczeniowej, istotne s¹ równie¿ mo¿liwoœci finansowe Funduszu, a efektyw-
ne i bezpieczne gospodarowanie œrodkami finansowymi oddzia³ów wojewódzkich
Funduszu, w œwietle przepisu art. 107 ust. 5 pkt 1 przywo³anej ustawy o œwiadcze-
niach, nale¿y do zadañ ich dyrektorów.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e œrednia cena za osobodzieñ w pielêgniarskiej opie-
ce d³ugoterminowej domowej w 2009 r. wynosi³a 27 z³. Z planu zakupu œwiadczeñ na
2010 r. wynika, ¿e œrednia cena za osobodzieñ wynosi 28 z³. Jednak w postêpowaniach
konkursowych oraz rokowaniach, œwiadczeniodawcy w swoich ofertach proponowali
ni¿sze ceny od zaplanowanej przez dany oddzia³ wojewódzki Funduszu np. w oddziale
ma³opolskim kilku œwiadczeniodawców przedstawi³o ceny ni¿sze od oczekiwanej tj. po-
ni¿ej 26 z³. Cena ta jest cen¹ realn¹, co wynika choæby z wykonywania œwiadczeñ
w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej w 2009 r. w województwie mazo-
wieckim, gdzie cena za osobodzieñ wynosi³a 21 z³ a na 2010 r. zaplanowano cenê 25 z³.
Dla porównania cen, za porady lekarskie wraz z diagnostyk¹, za które p³aci Fundusz
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, wynosz¹ one ok. 36 z³, a œrednia cena w ho-
spicjum domowym, które oprócz œwiadczeñ pielêgniarskich zapewnia œwiadczenia wy-
konywane przez lekarzy, psychologów, rehabilitantów oraz oprócz nesesera
pielêgniarskiego zapewnia do wypo¿yczenia chorym do domu koncentratory tlenu,
ssaki elektryczne, inhalatory, glukometry, aparaty do pomiaru ciœnienia têtniczego
krwi, pompy infuzyjne, kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie – wynosi 42 z³.
Tak wiêc bior¹c pod uwagê ceny za œwiadczenia realizowane w ró¿nych zakresach
œwiadczeñ oraz mo¿liwoœci finansowe Funduszu, finansowanie œwiadczeñ w pielêg-
niarskiej opiece d³ugoterminowej domowej nie jest zani¿one.

Ró¿nice œrednich cen za osobodzieñ w poszczególnych oddzia³ach wojewódzkich
NFZ mog¹ wynikaæ z regionalnego kszta³towania siê cen i us³ug konsumpcyjnych. Na-
tomiast ró¿nice cen w tym samym województwie mog¹ wynikaæ z cen przed³o¿onych
przez œwiadczeniodawców przystêpuj¹cych do konkursu ofert, w sk³adanych przez sie-
bie ofertach oraz ustalonych podczas negocjacji lub rokowañ.

Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e o podziale œrodków finansowych na poszczególne za-
kresy œwiadczeñ decyduje dyrektor oddzia³u wojewódzkiego Funduszu, uwzglêdniaj¹c
przy tym potrzeby oraz mo¿liwoœci realizacji œwiadczeñ w poszczególnych zakresach.

Oddzia³y wojewódzkie Funduszu mog¹ uwzglêdniaæ przedstawion¹ kalkulacjê ko-
sztów œwiadczeniodawców zale¿n¹ od standardów wyposa¿enia i kwalifikacji persone-
lu. Pragnê jednak nadmieniæ, ¿e zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach
Fundusz zobowi¹zany jest do przestrzegania zasady zrównowa¿enia œrodków przeka-
zywanych na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej z przychodami.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
dr n. med. Jacek Paszkiewicz
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Stanowisko
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.03.11

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

piœmie z dnia 16 lutego 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2379/10) w sprawie pielêgniar-
skich œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych realizowanych w ramach opieki d³u-
goterminowej, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu udzielenia odpowiedzi na
powy¿sze oœwiadczenie.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ opóŸnienie w udzieleniu wyczerpuj¹cej odpo-
wiedzi wynika z koniecznoœci pozyskania informacji niezbêdnych do jej przygotowania
oraz zaznajomienia siê z wszystkimi faktycznymi i prawnymi okolicznoœciami sprawy,
szczególnie w zakresie zawierania umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opie-
kuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej – pielêgniarska opieka d³ugoterminowa do-
mowa.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e odpowiedŸ
zostanie udzielona w terminie do dnia 31 marca 2010 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.04.07

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 16 lutego 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2379/10) w sprawie
pielêgniarskich œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoter-
minowej, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.
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Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej og³oszenia w krótkim czasie rozporz¹dzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z za-
kresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej
(Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z póŸn. zm.) wyjaœniam ¿e zbyt krótki czas procedowania te-
go aktu prawnego wynika z faktu, ¿e termin wejœcia w ¿ycie wyznaczony by³ na dzieñ
31 sierpnia 2009 r. (z t¹ chwil¹ ustawa koszykowa uchyla³a koszyk negatywny, a za-
tem w przypadku niewejœcia w ¿ycie rozporz¹dzeñ koszykowych powstaæ mog³aby luka
prawna i brak regulacji przewiduj¹cych jakie œwiadczenia przys³uguj¹ œwiadczenio-
biorcom – stwarza³oby to zagro¿enie dla zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej).

Przyjêty sposób procedowania zgodny by³ z § 13 uchwa³y nr 49 Rady Ministrów,
który stanowi o tym, ¿e termin uzgodnieñ wyznacza siê z uwzglêdnieniem pilnoœci pro-
jektu, przy czym je¿eli dla rozporz¹dzenia jest krótszy ni¿ 7 dni – wymaga to uzasadnie-
nia. Pismo przewodnie datowane by³o na 11 sierpnia br. – uwagi do 20 sierpnia,
a zatem faktycznie by³o 9 dni, co nie wymaga³o uzasadnienia. W przypadku jednak¿e
tych podmiotów, do których projekt trafi³ z opóŸnieniem np. 15 sierpnia i które mia³y
tylko 5 dni na zaopiniowanie – zgodnie z § 13 ww. uchwa³y w piœmie przewodnim uza-
sadniono taki termin, a zatem zwrócono uwagê na pilnoœæ projektu i koniecznoœæ szyb-
kiego zajêcia stanowiska przez podmiot uczestnicz¹cy w konsultacjach spo³ecznych.

Zarz¹dzenie Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
11 grudnia 2009 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w ro-
dzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej gwa-
rantuje równoœæ do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych, w tym równie¿ mieszkañców domów pomocy spo³ecznej. W ¿adnej czêœci
tego zarz¹dzenia fakt zamieszkania ubezpieczonego w domu pomocy spo³ecznej nie
ogranicza i nie wy³¹cza jego prawa do œwiadczeñ zdrowotnych udzielanych na zasa-
dach ogólnych.

Dom pomocy spo³ecznej dla swoich mieszkañców jest szczególnym, ale jednak
miejscem zamieszkania. Pensjonariuszom domów pomocy spo³ecznej przys³uguje ta-
kie samo prawo do wszystkich œwiadczeñ zdrowotnych, jak ka¿demu innemu ubezpie-
czonemu.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zgodnie z przepisami art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póŸn. zm.) domy pomocy spo-
³ecznej zapewniaj¹ ca³odobow¹ opiekê swoim podopiecznym, którzy s¹ niepe³nospraw-
ni, przewlekle chorzy lub w podesz³ym wieku. Opieka ta polega na œwiadczeniu przez
ca³¹ dobê us³ug opiekuñczych, które zapewniaj¹ m.in. pielêgnacjê, w tym pielêgnacjê
w czasie choroby o opiekê higieniczn¹.

Natomiast do opieki pielêgniarskiej d³ugoterminowej domowej nale¿y zg³osiæ tych
œwiadczeniobiorców, którzy zgodnie z § 10 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ
pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 140,
poz. 1147 z póŸn. zm.), posiadaj¹ skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego, do którego nale¿y do³¹czyæ kartê oceny œwiadczeniobiorcy do objêcia pie-
lêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ domow¹, której wzór stanowi za³¹cznik nr 3 do ww.
rozporz¹dzenia. Nale¿y podkreœliæ, i¿ pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa
jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywaj¹cymi w domu, którzy nie wymagaj¹
hospitalizacji w oddzia³ach lecznictwa stacjonarnego, a ze wzglêdu na istniej¹ce pro-
blemy zdrowotne wymagaj¹ systematycznej, intensywnej opieki pielêgniarskiej udzie-
lanej w warunkach domowych. Nale¿y rozró¿niæ œwiadczenia opiekuñcze i higieniczne,
które realizowane s¹ przez instytucjê pomocy spo³ecznej lub rodzinê chorego, od
œwiadczeñ pielêgniarskich tzn. takich, których nie mog¹ wykonaæ inne osoby. Zada-
niem pielêgniarki opieki d³ugoterminowej domowej jest zw³aszcza prowadzenie edukacji
zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopieki w ¿yciu z chorob¹ i niepe³nospraw-
noœci¹ w stosunku do chorego i jego rodziny oraz nauka pielêgnacji i samoobs³ugi.
Czynnoœci pielêgniarskie obejmuj¹ np. zmianê opatrunków wykonywanych w sposób
sterylny, zak³adanie cewnika, p³ukanie pêcherza, za³o¿enie sondy do ¿o³¹dka, podawa-
nie p³ynów infuzyjnych i leków w kroplowych wlewach do¿ylnych. Oznacza to, ¿e nie
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ka¿da osoba przewlekle chora, niepe³nosprawna lub w podesz³ym wieku bêdzie mog³a
korzystaæ ze œwiadczeñ pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e œwiadczenia opieki d³ugoterminowej s¹ œwiadcze-
niami planowanymi a nie nag³ymi, dlatego te¿ istnieje prawdopodobieñstwo oczekiwa-
nia na udzielenie tego œwiadczenia. Z tego te¿ powodu w przepisach zarz¹dzenia
Prezesa NFZ uwzglêdniono przepis w § 13 ust. 2 pkt 12, który okreœla, i¿ w przypadku,
gdy termin pierwszej wizyty pielêgniarskiej jest rozbie¿ny z terminem rozpoczêcia reali-
zacji zabiegów okreœlonych na skierowaniu lekarza ubezpieczenia zdrowotnego np. iniek-
cje, zmiany opatrunków, wówczas pielêgniarka opieki d³ugoterminowej domowej
informuje œwiadczeniobiorcê o koniecznoœci zg³oszenia siê do pielêgniarki podstawo-
wej opieki zdrowotnej, w celu realizacji zleceñ lekarskich. Równie¿ przepisy rozpo-
rz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139
z póŸn. zm.) w za³¹czniku nr 2 w czêœci I pkt 3 stanowi¹ o realizacji œwiadczeñ przez
pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w domu œwiadczeniobiorcy, które s¹
udzielane wy³¹cznie w miejscu zamieszkania œwiadczeniobiorcy, w tym równie¿ w do-
mu pomocy spo³ecznej, zgodnie z ustalonym dla œwiadczeniobiorcy indywidualnym
planem opieki.

Odnosz¹c siê do kwestii finansowania œwiadczeñ w pielêgniarskiej opiece d³ugoter-
minowej domowej, uprzejmie informujê, i¿ wskaŸnik 0,4 zosta³ przyjêty w zwi¹zku
z nieuwzglêdnieniem w rozporz¹dzeniu zmieniaj¹cym w sprawie œwiadczeñ gwaranto-
wanych, liczby pacjentów objêtych przez 1 pielêgniarkê, któr¹ proponowa³ Fundusz tj.
15 chorych, o których by³a mowa na zespo³ach roboczych organizowanych przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, jak równie¿ prezentowane
na posiedzeniu w Senacie na Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Zdro-
wia w dniu 20 paŸdziernika 2009 r. Niemniej jednak Fundusz rozwa¿a³ mo¿liwoœæ
zmiany wskaŸnika z 0,4 na 0,5. Proponowana zmiana by³a przedstawiona dyrektorom
oddzia³ów wojewódzkich Funduszu, którzy mieli oszacowaæ skutki finansowe zmiany
wskaŸnika z 0,4 na 0,5 zak³adaj¹c, ¿e zmiana wesz³aby w ¿ycie od 1 marca 2010 r. dy-
rektorów oddzia³ów wojewódzkich Funduszu zobowi¹zano równie¿ do oszacowania
mo¿liwoœci finansowania tej zmiany przez oddzia³y wojewódzkie Funduszu. Z danych
przekazanych przez dyrektorów oddzia³ów wojewódzkich Funduszu wynika, i¿ szaco-
wane dodatkowe œrodki finansowe za 10 m-cy (od marca do grudnia 2010 r.) na zapro-
ponowan¹ zmianê wynosz¹ ok. 20 mln. Z uwagi na to, ¿e 4 oddzia³y wojewódzkie
Funduszu nie przekaza³y danych w tym zakresie mo¿na wnioskowaæ, ¿e ww. zmiana
wymaga³aby dodatkowych œrodków finansowych w wysokoœci ok. 24 mln.

Z informacji przekazanych z 13 oddzia³ów wojewódzkich Funduszu wynika, i¿ nie
posiadaj¹ mo¿liwoœci sfinansowania zaproponowanej zmiany, dlatego w chwili obec-
nej, zmiana wskaŸnika z 0,4 na 0,5 w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej
nie zostanie wprowadzona.

Ponadto z informacji przekazanych przez Fundusz wynika, ¿e œrednia cena za oso-
bodzieñ w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej w 2009 r. wynosi³a 27 z³.
Z planu zakupu œwiadczeñ na 2010 r. wynika, ¿e œrednia cena za osobodzieñ wynosi
28 z³. Jednak w postêpowaniach konkursowych oraz rokowaniach, œwiadczeniodawcy
w swoich ofertach proponowali ni¿sze ceny od zaplanowanej przez dany oddzia³ woje-
wódzki Funduszu np. w oddziale ma³opolskim kilku œwiadczeniodawców przedstawi³o
ceny ni¿sze od oczekiwanej tj. poni¿ej 26 z³. Cena ta jest cen¹ realn¹, co wynika choæby
z wykonywania œwiadczeñ w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej w 2009
roku w województwie mazowieckim, gdzie cena za osobodzieñ wynosi³a 21 z³ a na 2010 r.
zaplanowano cenê 25 z³. Dla porównania cen, za porady lekarskie wraz z diagnostyk¹,
za które p³aci Fundusz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, wynosz¹ one ok. 36 z³,
a œrednia cena w hospicjum domowym, które oprócz œwiadczeñ pielêgniarskich zapew-
nia œwiadczenia wykonywane przez lekarzy, psychologów, rehabilitantów oraz oprócz
nesesera pielêgniarskiego zapewnia do wypo¿yczenia chorym do domu koncentratory
tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, glukometry, aparaty do pomiaru ciœnienia têtni-
czego krwi, pompy infuzyjne, kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie – wy-
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nosi 42 z³. Tak wiêc bior¹c pod uwagê ceny za œwiadczenia realizowane w ró¿nych
zakresach œwiadczeñ oraz mo¿liwoœci finansowe Funduszu, finansowanie œwiadczeñ
w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej nie jest zani¿one.

Ró¿nice œrednich cen za osobodzieñ w poszczególnych oddzia³ach wojewódzkich
NFZ mog¹ wynikaæ z regionalnego kszta³towania siê cen i us³ug konsumpcyjnych. Na-
tomiast ró¿nice cen w tym samym województwie mog¹ wynikaæ z cen przed³o¿onych
przez œwiadczeniodawców przystêpuj¹cych do konkursu ofert, w sk³adanych przez sie-
bie ofertach oraz ustalonych podczas negocjacji lub rokowañ.

Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e o podziale œrodków finansowych na poszczególne za-
kresy œwiadczeñ decyduje dyrektor oddzia³u wojewódzkiego Funduszu, uwzglêdniaj¹c
przy tym potrzeby oraz mo¿liwoœci realizacji œwiadczeñ w poszczególnych zakresach.
Oddzia³y wojewódzkie Funduszu mog¹ uwzglêdniaæ przedstawion¹ kalkulacjê kosztów
œwiadczeniodawców zale¿n¹ od standardów wyposa¿enia i kwalifikacji personelu. Na-
le¿y jednak nadmieniæ, ¿e zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach Fundusz
zobowi¹zany jest do przestrzegania zasady zrównowa¿enia œrodków przekazywanych
na finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej z przychodami.

Odnosz¹c siê do wymogu posiadania 1-rocznego sta¿u pracy w lecznictwie stacjo-
narnym, uprzejmie informujê, i¿ w stosunku do œwiadczeniodawców – pielêgniarek
oraz œwiadczeniodawców zatrudniaj¹cych pielêgniarki, którzy przyst¹pi¹ do zawiera-
nia umów w zakresie pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa i nastêpnie do ich
realizacji od dnia 1 marca 2010 r., a uprzednio wymienieni œwiadczeniodawcy wykony-
wali œwiadczenia zdrowotne na podstawie umów z NFZ, w zakresie podstawowa opieka
zdrowotna finansowana metod¹ zadaniow¹ oraz w stosunku do pielêgniarek, które
sprawowa³y opiekê nad pensjonariuszami DPS-ów w ramach uprawnieñ zawodowych
pielêgniarek, a tak¿e na podstawie umów z NFZ bêd¹ realizowaæ œwiadczenia w rodzaju
pielêgniarska opieka d³ugoterminowa domowa, uznaje siê posiadany przez oferentów
sta¿ zawodowy jako równowa¿ny z wymogiem posiadania rocznego sta¿u pracy w lecz-
nictwie stacjonarnym. Powy¿sza informacja zosta³a przekazana do wiadomoœci dyrek-
torom oddzia³ów wojewódzkich Funduszu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej
i innych senatorów

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ostatnio w prasie, miêdzy innymi na ³amach „Naszego Dziennika” z dnia

21 stycznia 2010 r., pojawi³y siê niepokoj¹ce informacje o tym, ¿e homosek-
sualni aktywiœci grozili œmierci¹ pos³owi Stanis³awowi Piêcie i zmuszali go do
zrzeczenia siê mandatu pos³a i wyjazdu z kraju. Pan pose³ narazi³ siê œrodo-
wiskom homoseksualnym, protestuj¹c przeciwko zamiarom zorganizowania
w Muzeum Narodowym w Warszawie w lipcu bie¿¹cego roku wystawy pre-
zentuj¹cej idee homoseksualne. Od tego czasu jest silnie atakowany poprzez
esemesowe pogró¿ki i inwektywy, jest równie¿ obra¿any na portalach i fo-
rach internetowych. Œrodowiska homoseksualne licz¹ na to, i¿ pose³ przestra-
szy siê, zniechêci i wycofa z walki przeciwko organizowaniu wystawy.

Pragniemy wyraziæ swój sprzeciw wobec bezczynnoœci w³adz w kwestii
tego typu zachowañ œrodowisk homoseksualnych. Ka¿dy obywatel powinien
mieæ prawo wyraziæ swój sprzeciw wobec zdarzeñ, które wed³ug niego s¹
b¹dŸ mog¹ byæ obraŸliwe lub kompromituj¹ce, w tym przypadku dla Muzeum
Narodowego, które nie nale¿y do pewnej grupy osób, lecz do ca³ego narodu.
Popieramy stanowisko pos³a Stanis³awa Piêty, który uwa¿a, i¿ kryterium wy-
odrêbnienia upodobañ seksualnych przy konstrukcji tego typu wystawy jest
nonsensem i kompromituje zarówno dyrekcjê Muzeum Narodowego, jak i mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. To niedo-
puszczalne, aby w naszej ojczyŸnie gro¿ono komuœ œmierci¹ za to, ¿e ma
odmienne zdanie.

W tej sytuacji zwracamy siê z pytaniem: w jaki sposób chronione jest pra-
wo do wolnoœci wyra¿ania opinii przez obywateli w naszym kraju?

Janina Fetliñska
Bronis³aw Korfanty
Stanis³aw Kogut
Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 lutego 2010 roku (sygn.: BPS/DSK-043-

-2381/10) – przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pani Janiny Fetliñskiej oraz
grupy senatorów w sprawie ochrony prawa obywateli do wolnoœci wyra¿ania opinii –
dotycz¹ce gróŸb kierowanych wobec Pos³a na Sejm RP Pana Stanis³awa Piêty, uprzej-
mie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Wolnoœæ wyra¿ania opinii zagwarantowana jest w art. 54 Konstytucji RP, który sta-
nowi, ¿e ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwa-
nia i rozpowszechniania informacji. W przypadku kierowania, wobec osoby
korzystaj¹cej z wolnoœci zagwarantowanych ustaw¹ zasadnicz¹, gróŸb karalnych ma
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ona prawo z³o¿yæ zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa. Wówczas po-
wo³ane do tego organy œcigania przeprowadz¹ czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia, czy
zosta³ pope³niony czyn zabroniony oraz wykrycia sprawców, o których ewentualnej wi-
nie rozstrzygnie niezawis³y s¹d.

Z poczynionych ustaleñ wynika, ¿e w sprawie kierowanych wobec Pos³a na Sejm
RP Pana Stanis³awa Piêty gróŸb karalnych, Komenda Miejska Policji w Bielsku-Bia³ej
prowadzi postêpowanie przygotowawcze o przestêpstwo z art. 190 § 1 Kodeksu karne-
go, sygn. D-183/10, RSD-35/10 i 4Ds.280/10/JR, pod nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej Bielsko-Bia³a Pó³noc.

Wobec powy¿szego, maj¹c na wzglêdzie art. 156 § 5 Kodeksu postêpowania karne-
go, ewentualnych dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie udzieliæ mo¿e
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Bia³a Pó³noc.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Moje zapytanie dotyczy tego, czy MON zamierza sprzedaæ lubelski Dom
¯o³nierza, maj¹cy reprezentacyjn¹ lokalizacjê, usytuowany przy ulicy ¯wirki
i Wigury, w pobli¿u skrzy¿owania alei Rac³awickich i ulicy Lipowej. Takie
sygna³y ostatnio dotar³y do lubelskiej opinii publicznej. Ministerstwo Obrony
Narodowej musia³oby oczywiœcie najpierw przekazaæ Dom ¯o³nierza Agencji
Mienia Wojskowego, a dopiero ta rozpisa³aby przetarg.

Dom ¯o³nierza to nie tylko kawa³ historii i tradycji, ale miejsce symbolicz-
ne, w którym spotykaj¹ siê nie tylko wojskowi, ale i grupy emerytów. Dziêki
temu wiêŸ miêdzy nimi jest wci¹¿ podtrzymywana. Neoklasycystyczny bu-
dynek zosta³ wzniesiony jeszcze przed wojn¹ z pieniêdzy wojska i sk³adek
ludnoœci Lubelszczyzny. Za budulec pos³u¿y³y materia³y pozosta³e po rozbiór-
ce prawos³awnego soboru, symbolu carskiego ucisku.

W pami¹tkowej ksiêdze budowy odnotowane s¹ wp³aty kilku tysiêcy
osób. I tak na przyk³ad: genera³ Józef Haller, dowódca B³êkitnej Armii, da³
100 z³, inny genera³ II Rzeczypospolitej zgodzi³ siê na miesiêczn¹ cegie³kê
w wysokoœci 150 z³. Ochoczo wp³acali nie tylko dobrze sytuowani mieszkañ-
cy miast, ale tak¿e okoliczne wsie: Niemce, Konopnica czy Niedrzwica. Ich
mieszkañcy dali na Dom ¯o³nierza z trudem wysup³ane z³otówki.

W czasie II wojny œwiatowej Niemcy urz¹dzili w budynku siedzibê partii
nazistowskiej. W PRL komuniœci usunêli nazwê i tablicê pami¹tkow¹, bo
przypomina³y im, ¿e dom zbudowano za sanacji i s³awi³ nazwisko marsza³ka
Pi³sudskiego. Obecnie w budynku, oprócz prokuratury garnizonowej, klubu
i kasyna, znajduje siê biblioteka licz¹ca dwadzieœcia siedem tysiêcy tomów.
W Domu ¯o³nierza odbywaj¹ siê bezp³atne zajêcia taneczne, z których korzy-
staj¹ rodziny mundurowych i nie tylko. Spotykaj¹ siê tam te¿ ¿o³nierze w sta-
nie spoczynku, cz³onkowie Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti
Militari czy zwi¹zku by³ych ¿o³nierzy zawodowych.

Panie Ministrze, wed³ug mojej oceny by³aby to bardzo niedobra decyzja,
je¿eli chodzi o mieszkañców Lublina i Lubelszczyzny. Takie miejsca posiada-
j¹ szczególny tytu³, aby s³u¿yæ interesowi publicznemu i spo³ecznemu.

St¹d moje zapytanie: czy to prawda, ¿e Ministerstwo Obrony Narodowej
zamierza wyzbyæ siê Domu ¯o³nierza, a je¿eli tak, to czym to motywuje?

senator Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.10

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bogdan Borusewicz

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

podczas 48. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lutego 2010 r.
(BPS/DSK-043-2382/10) dotycz¹ce przysz³oœci Klubu Garnizonowego w Lublinie,
uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

W Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach procesu profesjonalizacji
realizowanych jest szereg zamierzeñ maj¹cych na celu racjonalizacjê kosztów utrzy-
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mania infrastruktury wojskowej. Jednym z obszarów, w którym prowadzone s¹ tego
typu dzia³ania jest organizacja i funkcjonowanie klubów garnizonowych.

Zgodnie z Koncepcj¹ dzia³alnoœci wychowawczej w warunkach profesjonalizacji Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz moj¹ decyzj¹ nr 364/MON z dnia 30 paŸdzier-
nika 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w klubach i orkiestrach wojskowych,
planuje siê po³¹czyæ kluby garnizonowe z klubami ¿o³nierskimi i utworzyæ na bazie ich
dotychczasowej infrastruktury kluby: dywizji, brygad, pu³ków, batalionów, szkó³, cen-
trów i oœrodków szkolenia. Celem planowanych dzia³añ jest konsolidacja i racjonaliza-
cja oraz uporz¹dkowanie struktur organizacyjnych klubów wraz ze zmian¹ ich
podleg³oœci i modelu funkcjonowania, co pozwoli zwiêkszyæ efektywnoœæ dzia³alnoœci
kulturalno-oœwiatowej i korzystnie wp³yn¹æ na integracjê lokalnych œrodowisk z jed-
nostkami wojskowymi.

Ministerstwo Obrony Narodowej nie zamierza pozbyæ siê Klubu Garnizonowego
(Domu ¯o³nierza) w Lublinie. Bêdzie on dalej funkcjonowa³, ale w nowej formule, jako
klub 3. Brygady Zmechanizowanej, w miejscu dotychczasowej dyslokacji. Funkcjono-
wanie tego klubu zosta³o równie¿ ujête w Koncepcji rozwoju garnizonu Lublin. Na podjê-
cie decyzji w tej sprawie istotny wp³yw mia³y tak¿e historia i tradycje tego obiektu.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie ze wspomnian¹ decyzj¹ do dnia
31 marca 2010 r. klub ten, dotychczas podporz¹dkowany Szefowi Inspektoratu
Wsparcia Si³ Zbrojnych, zostanie przekazany Dowódcy Wojsk L¹dowych.

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

Z wyrazami szacunku i powa¿ania

z up. Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE
OBRONY NARODOWEJ
ds. Spo³ecznych i Profesjonalizacji
Czes³aw Pi¹tas
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gorczycy

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie w zwi¹zku z terminami zawierania umów i podpisy-

wania kontraktów z NFZ wp³ywa do biur parlamentarzystów wiele pism, za-
równo od wykonuj¹cych us³ugi medyczne, jak i od NFZ. Nie bêdê przedsta-
wia³ wszystkich opisywanych problemów, bo zapewne i Pani Minister, i mini-
ster finansów, który nadzoruje bud¿et, doskonale te problemy znaj¹.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na nak³ady na oœrodki terapii uzale¿nieñ i do-
wiedzieæ siê na ten temat nieco wiêcej. Jak kszta³tuje siê koszt leczenia scho-
rzeñ somatycznych spowodowanych nadu¿ywaniem alkoholu i czy
prowadzone s¹ w tej sprawie statystyki? Ile osób nieleczonych z uzale¿nieñ
trafia do placówek lecznictwa specjalistycznego? Czy s¹ robione tego typu
analizy?

Oœrodki terapii uzale¿nieñ podnosz¹ argument, ¿e koszty leczenia scho-
rzeñ powsta³ych w wyniku uzale¿nieñ przekraczaj¹ wartoœæ ograniczenia ko-
sztów ponoszonych przez NFZ na placówki lecznictwa odwykowego.

Bardzo proszê o informacjê na temat przes³anek, jakimi kierowa³ siê NFZ,
podejmuj¹c decyzjê o obni¿eniu wartoœci zakontraktowanych us³ug terapeu-
tycznych na rok 2010 w porównaniu do roku 2009. Czy œrodki, które nie tra-
fi¹ do oœrodków terapeutycznych, przeznaczane s¹ w ramach tej samej
grupy, tak to nazwijmy, na przyk³ad na profilaktykê uzale¿nieñ?

Z powa¿eniem
Stanis³aw Gorczyca

Stanowisko

Warszawa, 2010.03.09

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Stanis³awa Gorczycy, Senatora RP, z³o¿onego

na 48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r., dotycz¹cego finansowania oœrod-
ków terapii uzale¿nieñ, przekazanego przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 16 lutego
2010 roku, znak: BPS/DSK-043-2383/10, uprzejmie proszê o przed³u¿enie terminu
odpowiedzi na ww. oœwiadczenie do dnia 31 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, 2010.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Stanis³awa Gorczycy, Senatora RP, z³o¿one na

48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r., dotycz¹ce finansowania oœrodków te-
rapii uzale¿nieñ, przekazane przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 16 lutego 2010 ro-
ku, znak: BPS/DSK-043-2383/10, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych informacji.

Odnosz¹c siê do pytania Pana Senatora o nak³ady na terapiê uzale¿nieñ, w szcze-
gólnoœci od alkoholu oraz do uwagi o obni¿eniu wartoœci zakontraktowanych œwiad-
czeñ w ramach leczenia uzale¿nieñ w 2010 roku, Prezes NFZ poinformowa³, i¿
wysokoœæ kontraktów na leczenie uzale¿nienia od alkoholu wynosi 276 797 672,71 z³,
wed³ug stanu na dzieñ 1 marca 2010 roku, natomiast realizacja przedmiotowego
œwiadczenia za 2009 rok wynosi 266 416 275,81 z³, wed³ug stanu na dzieñ 4 marca
2010 roku. Oznacza to, ¿e w 2010 roku umowy na leczenie uzale¿nienia od alkoholu
zosta³y zakontraktowane na poziomie wy¿szym o 10 381 396,90 z³ (wzrost o 3,9%) ni¿
w 2009 roku.

Odnosz¹c siê do kwestii kosztów leczenia schorzeñ somatycznych spowodowanych
nadu¿ywaniem alkoholu uprzejmie informujê, i¿ liczenie, a nawet szacowanie zdrowot-
nych konsekwencji uzale¿nienia jest zadaniem bardzo trudnym, poniewa¿ osoby uza-
le¿nione s¹ diagnozowane i przyjmowane do leczenia podstawowego i specjalis-
tycznego z rozpoznaniami konkretnych chorób somatycznych i zaburzeñ psychicz-
nych. Nawet je¿eli choroby lub zgony s¹ bezpoœrednim nastêpstwem spo¿ywania alko-
holu w statystykach medycznych nie pojawia siê taka informacja. Wed³ug Œwiatowej
Organizacji Zdrowia alkohol znajduje siê na trzecim miejscu wœród czynników ryzyka
dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów wi¹¿e siê z jego spo¿ywa-
niem. Choroby wystêpuj¹ce na tle u¿ywania alkoholu to przede wszystkim: urazy, za-
burzenia umys³owe i psychiczne, zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe, nowotwory, choroby
uk³adu sercowo-naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby uk³adu kostno-
-szkieletowego, dysfunkcje uk³adu rozrodczego i szkody prenatalne. W ca³ej Europie
picie alkoholu jest odpowiedzialne za 1/4 wszystkich nag³ych zgonów m³odych ludzi
pomiêdzy 15 a 29 rokiem ¿ycia1. Wielkoœæ szkód zdrowotnych zwi¹zanych z u¿ywa-
niem alkoholu jest najczêœciej wprost proporcjonalna do wielkoœci spo¿ycia napojów
alkoholowych. W Polsce grupa osób najwiêcej pij¹cych (powy¿ej 12 l 100% alkoholu
rocznie), stanowi¹ca 7,3% konsumentów napojów alkoholowych, spo¿ywa a¿ 46,1% ca-
³ego wypijanego alkoholu. Grupa osób ma³o pij¹cych (do 1,2 l 100% alkoholu rocznie),
stanowi¹ca 46,9% konsumentów alkoholu, wypija tylko 4,9% ca³oœci spo¿ywanego al-
koholu. Tak du¿a koncentracja spo¿ycia rodzi powa¿ne zagro¿enia zdrowotne i proble-
my spo³eczne2.

Uzale¿nieni od alkoholu to grupa konsumentów spo¿ywaj¹ca œrednio najwiêksze
iloœci alkoholu. Przyjmuj¹c, ¿e w Europie od 2–3% doros³ych uzale¿nia siê od alkoholu
(w tym ok. 5% mê¿czyzn i 1% kobiet) liczbê osób uzale¿nionych w Polsce mo¿na osza-
cowaæ na ok. 700–900 tys.3

Uzale¿nienie jest zaburzeniem bio-psycho-spo³ecznym. Przyczynia siê do rozwoju
szeregu powa¿nych chorób (s¹ to m.in. st³uszczenie, zapalenie w¹troby, marskoœæ
w¹troby, alkoholowe zespo³y psychoorganiczne, zapalenie trzustki, przewlek³e psycho-
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zy alkoholowe, zespó³ Wernickego-Korsakowa, napady drgawkowe abstynencyjne czy
polineuropatia obwodowa) oraz powoduje dezorganizacjê ¿ycia spo³ecznego osób uza-
le¿nionych i ich rodzin. Istnieje wysoka zale¿noœæ miêdzy uzale¿nieniem od alkoholu
a bezrobociem, ni¿szym statusem socjoekonomicznym, wypadkami i przemoc¹ inter-
personaln¹.

W Polsce w ostatnich latach, wraz ze wzrostem spo¿ycia alkoholu, roœnie liczba
zgonów z powodu marskoœci w¹troby, zaburzeñ psychicznych spowodowanych u¿ywa-
niem alkoholu, zatruæ alkoholem4. S¹ to silne korelaty na³ogowego spo¿ywania alkoholu.

� o 10% wzros³a liczba zgonów z powodu zaburzeñ psychicznych zwi¹zanych z u¿y-
waniem alkoholu (1989 zgonów w 2007 roku wobec 1.808 w 2006 roku), przy czym
liczba zgonów kobiet z tego powodu zwiêkszy³a siê a¿ o 21%,

� o 10% wzros³a liczba zgonów z powodu chorób w¹troby (do 7.539 w 2007 roku
z 6.843 w 2006 roku), przy czym liczba zgonów kobiet z tego powodu wzros³a o 13%,

� o 3% wzros³a liczba zgonów z powodu zatruæ alkoholem (z 1.851 w 2006 roku do
1.914 w 2007 roku), przy czym liczba zgonów kobiet z tego powodu jako jedyny pa-
rametr, zmniejszy³a siê o 7%, chocia¿ nale¿y pamiêtaæ o uprzednim jej nag³ym
wzroœcie o a¿ 24% w 2006 roku wzglêdem roku 2005.

Nie ma polskich szacunków kosztów wynikaj¹cych z picia alkoholu, czy uzale¿nie-
nia, poniewa¿ nikt nie robi³ dotychczas takich badañ. Koszt leczenia chorób spowodo-
wanych przez alkohol zosta³ wyceniony w Europie w 2003 roku na 17 mld �.
Dodatkowe 5 mld � wydaje siê w Unii Europejskiej na leczenie i zapobieganie szkodli-
wemu u¿ywaniu alkoholu i uzale¿nieniu5.

Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych uczestniczy w pro-
jekcie badania kosztów u¿ywania alkoholu w Europie. W chwili obecnej zosta³a z³o¿o-
na do Komisji Europejskiej aplikacja szeroko zakrojonych badañ i jeœli zostanie ona
zaakceptowana, zadanie to bêdzie realizowane w latach 2012–2017.

W Polsce od 2003 roku spo¿ycie alkoholu na jednego mieszkañca systematycznie
wzrasta, wzrasta tym samym liczba osób pij¹cych alkohol problemowo – wymagaj¹cych
œwiadczeñ w obszarze leczenia uzale¿nienia. Uwzglêdniaj¹c specyfikê zaburzenia, ja-
kim jest uzale¿nienie, dzia³ania systemu rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w Polsce od lat kierowane s¹ w stronê zwiêkszenia skutecznoœci motywowania osób
uzale¿nionych do podejmowania leczenia. Konsekwencj¹ rosn¹cej liczby osób pij¹cych
szkodliwie i uzale¿nionych oraz skutkiem lepszej efektywnoœci tego motywowania jest
systematyczny wzrost liczby pacjentów leczonych z rozpoznaniem zaburzeñ spowodo-
wanych u¿ywaniem alkoholu.

Dane w ww. zakresie s¹ zawarte w poni¿szej tabeli.

typ placówki 2003
2004 2005 2006 2007

% % % %

ambulatoryjne zak³ady
lecznictwa odwykowego

134.639 147.635 69,3 147.181 67,7 149.473 66,0 149.525 65,0

oddzia³y dzienne 2.971 2.972 1,4 3.410 1,6 5.112 2,3 5.379 2,4

oddzia³y ca³odobowe 58.323 62.374 29,3 66.716 30,7 71.775 31,7 74.849 32.6

RAZEM 195.933 212.981 100,0 217.307 100,0 226.360 100,0 229.753 100,0

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Góreckiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W imieniu ratowników medycznych z warmiñsko-mazurskich szpitali

chcia³bym zwróciæ uwagê Pani Minister na problemy ze stosowaniem w Pol-
sce europejskiego systemu bezpieczeñstwa ICE. In Case of Emergency, sys-
tem wykorzystywany w nag³ych wypadkach, funkcjonuje w wielu krajach
Europy. W Polsce równie¿ jest wprowadzany. Polega on na zapisaniu pod na-
zw¹ „ICE” w swoim telefonie komórkowym numeru telefonu osoby, z któr¹
nale¿y siê kontaktowaæ w razie wypadku, lub te¿ umieszczeniu danych ta-
kiej osoby na specjalnej karcie.

Od pocz¹tku trwania akcji Polski Czerwony Krzy¿ sprzeda³ ju¿ trzydzieœci
cztery tysi¹ce kart. Liczba osób, które w swojej komórce maj¹ wpisany kontakt
ICE, wzrasta. Polskie prawo utrudnia jednak ratownikom korzystanie z syste-
mu. Chodzi o przepisy daj¹ce uprawnienia do przeszukania osoby poszkodowa-
nej w wypadku drogowym. Zgodnie z aktualn¹ ustaw¹ uprawnienia te
przys³uguj¹ jedynie policjantom. Nie posiadaj¹ ich ani lekarze, ani ratownicy
medyczni. W praktyce powoduje to brak mo¿liwoœci szybkiego reagowania,
a jak wiemy, w przypadku wypadków drogowych czas czêsto gra kluczow¹ rolê.

Dlatego te¿ kierujê do Pani Minister proœbê o bli¿sze przyjrzenie siê pro-
blemowi i odpowiedŸ na pytanie: czy resort zdrowia planuje dokonanie takich
zmian w ustawodawstwie, aby u³atwiæ stosowanie systemu ICE w Polsce?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki

OdpowiedŸ
PODSEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE ZDROWIA

Warszawa, 2010.03.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Ryszarda Góreckiego, przes³anego

przy piœmie znak: BPS/DSK-043-2384/10 z dnia 16 lutego br. w sprawie mo¿liwoœci
pozyskiwania przez cz³onków zespo³ów ratownictwa medycznego danych z systemu
ICE (in case of emergency), uprzejmie informujê, co nastêpuje.

System ICE zosta³ zainicjowany przez w³oskich ratowników, a sam skrót powsta³
w 2005 r. w Wlk. Brytanii po atakach terrorystycznych w londyñskim metrze. System
ten mo¿e byæ wykorzystany na dwa sposoby:

– Pierwszy z nich to umieszczenie odpowiedniego wpisu w ksi¹¿ce telefonicznej te-
lefonu komórkowego. Pod has³em „ICE” wpisuje siê numer telefonu do osoby, która po-
siada najwiêcej informacji o stanie zdrowia w³aœciciela telefonu np. rodzic, ma³¿onek,
dziecko. Wykorzystanie ICE w tej formie w sytuacji stanu zagro¿enia ¿ycia t³umaczone
jest faktem, i¿ telefon komórkowy jest przedmiotem, który wiêkszoœæ ludzi ma zawsze
przy sobie – w tym równie¿ w razie wypadku.

62 48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r.



– Drug¹ form¹ u¿ycia ICE jest posiadanie przy sobie karty ICE, najczêœciej w formie
karty kredytowej, wizytówki. Karty takie zawieraj¹ oprócz danych w³aœciciela (imiê
i nazwisko, ew. informacje co do posiadanych chorób, uczuleñ na leki i inne), tak¿e da-
ne do kontaktu z osob¹, która mo¿e udzieliæ informacji istotnych w razie wyst¹pienia
stanu nag³ego zagro¿enia zdrowotnego. W Polsce dystrybucj¹ kart ICE zajmuje siê Pol-
ski Czerwony Krzy¿. Akcja ta odbywa siê przy rekomendacji Biura Ruchu Drogowego
Komendy G³ównej Policji.

Cz³onkowie zespo³ów ratownictwa medycznego w celu uzyskania danych z tego sy-
stemu musieliby przejrzeæ zawartoœæ ksi¹¿ki telefonicznej w telefonie poszkodowanego
lub przeszukaæ osobê nieprzytomn¹ w celu odnalezienia telefonu lub karty ICE. Cz³on-
kowie zespo³ów ratownictwa medycznego zg³aszali w¹tpliwoœci, czy s¹ uprawnieni do
wykonania tych czynnoœci, nie nara¿aj¹c siê na ewentualne zarzuty przekroczenia
swoich kompetencji i dzia³ania niezgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Nale¿y pod-
kreœliæ, i¿ czêsto interwencja zespo³u ratownictwa medycznego nastêpuje bez uczestnic-
twa Policji, czy innych s³u¿b lub osób uprawnionych do przeszukiwania poszkodowa-
nego. Wskazaæ te¿ trzeba, ¿e cz³onkowie zespo³u ratownictwa medycznego przy wyko-
nywaniu swoich czynnoœci dzia³aj¹ w stanie wy¿szej koniecznoœci. Pozyskanie
informacji o chorobach, uczuleniach, wszczepionych wyrobach medycznych do im-
plantacji i przyjmowanych lekach przez osobê w stanie nag³ego zagro¿enia zdrowotne-
go mo¿e przyczyniæ siê do uratowania zdrowia lub ¿ycia tej osoby. Poniewa¿ art. 27
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z póŸn. zm.) stanowi, ¿e przetwarzanie danych o stanie zdrowia, kodzie gene-
tycznym, na³ogach lub ¿yciu seksualnym jest dopuszczalne, je¿eli jest prowadzone
w celu ochrony stanu zdrowia, œwiadczenia us³ug medycznych lub leczenia pacjentów
przez osoby trudni¹ce siê zawodowo leczeniem lub œwiadczeniem innych us³ug medy-
cznych, zarz¹dzania udzielaniem us³ug medycznych i s¹ stworzone pe³ne gwarancje
ochrony danych osobowych, Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, ¿e cz³onkowie
zespo³ów ratownictwa medycznego mog¹ na podstawie ww. przepisu pozyskiwaæ dane
z systemu ICE (telefonów i kart), oraz je wykorzystywaæ na potrzeby zwi¹zane z wyko-
nywaniem medycznych czynnoœci ratunkowych.

Informujê jednoczeœnie, i¿ Minister Zdrowia wyst¹pi³ z proœb¹ o stanowisko w po-
wy¿szej sprawie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z powa¿aniem

Podsekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE ZDROWIA
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 dla Dzieci Niewidomych

i S³abowidz¹cych w £odzi, w sk³ad którego wchodzi:
— Zespó³ Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który obejmuje rehabilita-

cj¹ i opiek¹ osiemdziesiêcioro szeœcioro ma³ych dzieci z niepe³nosprawnoœci¹
z³o¿on¹ od urodzenia do rozpoczêcia nauki (oko³o 41% dzieci spoza £odzi)
oraz ich rodziny,

— szko³a podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokszta³c¹ce oraz techni-
kum, w którym m³odzie¿ niewidoma i s³abowidz¹ca ma mo¿liwoœæ kszta³ce-
nia siê w dwóch zawodach: technik masa¿ysta, technik prac biurowych (stu
dziewiêædziesiêciu trzech uczniów, w tym 40% spoza £odzi, którzy maj¹ mo¿-
liwoœæ mieszkania w oœrodku),

jest jedyn¹ w makroregionie ³ódzkim bardzo wysoko ocenian¹ w œrodo-
wisku placówk¹, która od siedemdziesiêciu piêciu lat pe³ni funkcjê edukacyj-
no-terapeutyczn¹. Swoim zasiêgiem obejmuje ca³e województwo, a na pozio-
mie kszta³cenia ponadgimnazjalnego równie¿ ca³¹ Polskê.

Kadra pedagogiczna ³ódzkiej szko³y dla niewidomych i s³abowidz¹cych
to zespó³ oko³o osiemdziesiêciu profesjonalistów: nauczycieli, tyflopedago-
gów, terapeutów. Dziêki staraniom rady pedagogicznej i udzia³owi w wielu
programach placówka posiada specjalistyczn¹ bazê pomocy i sprzêtu tyflo-
dydaktycznego. Zgodnie z potrzebami niepe³nosprawnych wzrokowo dzieci
i m³odzie¿y ma bardzo dobrze wyposa¿one pracownie przedmiotowe i gabi-
nety edukacyjno-terapeutyczne.

Zgodnie z polityk¹ wprowadzania zmian w systemie kszta³cenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wysokospecjalistyczne placówki,
jak¹ jest wymieniony oœrodek, mog¹ pe³niæ funkcjê wspieraj¹co-edukacyjn¹
dla uczniów s³abowidz¹cych i niewidomych ze szkó³ ogólnodostêpnych.

Objêcie jak najwczeœniej dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaga-
niem rozwoju pozwala na zapobieganie pog³êbianiu siê niepe³nosprawnoœci.
Dziêki wczesnej rehabilitacji dzieci maj¹ szansê na wybór odpowiedniej dla
nich formy kszta³cenia (szko³a specjalna {specjalistyczna}, integracyjna, czy
ogólnodostêpna). Dziêki wieloletnim doœwiadczeniom oœrodka – wczesne
wspomaganie rozwoju funkcjonuje tam od 1996 r. – dzieci te najczêœciej roz-
poczynaj¹ naukê równoczeœnie z widz¹cymi rówieœnikami. Odroczenie obo-
wi¹zku szkolnego wystêpuje zdecydowanie rzadziej. W przysz³oœci dzieci te
maj¹ szansê na pe³noprawne, satysfakcjonuj¹ce uczestnictwo w ¿yciu spo³ecz-
nym, poprzez pe³nienie takich samych ról spo³ecznych jak osoby pe³nospraw-
ne: ucznia, studenta, pracownika, rodzica.

Badania statystyczne wskazuj¹ na tendencjê wzrostow¹, jeœli chodzi
o liczbê urodzeñ dzieci z ró¿norodnymi problemami zdrowotnymi. W woje-
wództwie ³ódzkim rodzi siê oko³o stu takich dzieci rocznie, czyli statystycznie
oko³o piêciuset, szeœciuset dzieci w wieku od 0 do 6–7 lat powinno byæ objê-
tych specjalistyczn¹ opiek¹ zespo³ów wczesnego wspomagania rozwoju.

Odpowiadaj¹c na wielkie zapotrzebowanie na wsparcie, rehabilitacjê
i edukacjê dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej wzrokowo, Specjalny Oœro-
dek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych w £o-
dzi podj¹³ starania o rozbudowê obecnego budynku szkolnego i rozszerzenie
dzia³alnoœci, tak aby maksymalnie wykorzystaæ potencja³ kadrowy i specjali-
styczne wyposa¿enie.

Utworzenie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Na Dziewanny” poz-
woli na zaspokojenie potrzeb dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej wzrokowo
z terenu miasta, województwa ³ódzkiego, a nawet z terenu ca³ego kraju.

Dlatego te¿ popieram planowan¹ rozbudowê, która ma obejmowaæ:
— utworzenie specjalistycznego przedszkola dla dzieci s³abowidz¹cych

i niewidomych, w tym z niepe³nosprawnoœci¹ z³o¿on¹ (w £odzi nie ma przed-
szkola dla tej grupy dzieci, obecnie tylko 30% dzieci z uszkodzonym wzro-
kiem uczêszcza do przedszkola);
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— zaplecze rehabilitacyjno-rewalidacyjne, specjalistyczne gabinety, np.
psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne, terapii widzenia, integracji sen-
sorycznej, polisensorycznej, nauki samodzielnego poruszania siê i inne;

— szko³ê policealn¹ w zawodzie technik obs³ugi turystycznej (dla absol-
wentów liceów ogólnokszta³c¹cych, techników); zgodnie z tendencjami unij-
nymi zawód ten daje ogromn¹ szansê na zatrudnienie niepe³nosprawnej
wzrokowo m³odzie¿y;

— salê widowiskow¹ w celu rozwijania zainteresowañ, organizowania
koncertów, przedstawieñ oraz szkoleñ;

— pokoje hostelowe dla rodziców i dzieci niewidomych i s³abowidz¹cych
(objêtych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a tak¿e ucz¹cych siê w szko-
³ach ogólnodostêpnych) oraz dla nauczycieli szkó³ ogólnodostêpnych uczest-
nicz¹cych w kilkudniowych specjalistycznych szkoleniach.

Obecnie oœrodek we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rehabili-
tacji Osób Niewidomych i S³abowidz¹cych „Spojrzenie” obejmuje wsparciem
psychologiczno-pedagogicznym oraz rehabilitacyjnym dzieci i ich rodziny
w 40% mieszkaj¹ce poza £odzi¹. Z doœwiadczeñ placówki wynika, i¿ umo¿li-
wienie rodzicom przebywania kilka dni na terenie oœrodka pozwala na doko-
nanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonalnej dziecka i opracowanie
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Spotkania z profe-
sjonaln¹ kadr¹ dydaktyczno-terapeutyczn¹ daj¹ szansê rodzicom na pozna-
nie sposobów pracy z ich dzieckiem. Takie wielostronne wsparcie (dziecko,
rodzina, szko³a, przedszkole) przyczynia siê do bardziej zintegrowanej i efek-
tywnej pomocy podopiecznym w zdobywaniu wykszta³cenia oraz samodziel-
noœci w ¿yciu (dalsza edukacja, samodzielne doros³e ¿ycie).

Bior¹c to pod uwagê, uprzejmie proszê Pani¹ Minister o udzielenie infor-
macji, w ramach jakich zadañ celowych lub specjalnych (zleconych, rezerwy
subwencji oœwiatowej) Ministerstwo Edukacji Narodowej mog³oby dofinanso-
waæ to bardzo wa¿ne i pilne przedsiêwziêcie.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. w sprawie mo¿liwoœci dofi-
nansowania rozbudowy Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 dla Dzieci
Niewidomych i S³abowidz¹cych w £odzi (Nr BPS/DSK-043-2385/10), uprzejmie wyjaœ-
niam, co nastêpuje.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma
mo¿liwoœci przekazania œrodków finansowych na dofinansowanie inwestycji oœwiato-
wych, bêd¹cych zadaniem w³asnym jednostek samorz¹du terytorialnego.

Sposób finansowania inwestycji oœwiatowych uleg³ zmianie w 2002 r. i obecnie bud-
¿et pañstwa bezpoœrednio nie przeznacza ¿adnych œrodków na dofinansowywanie po-
szczególnych inwestycji regionalnych.
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Zgodnie z ustaw¹ z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwo-
ju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z póŸn. zm.) przedsiêwziêcia (projekty) realizowane
przez jednostki samorz¹du terytorialnego (w tym inwestycje oœwiatowe) mog¹ byæ dofi-
nansowane w ramach tzw. kontraktów wojewódzkich. Kontrakty wojewódzkie – bêd¹ce
porozumieniem o dofinansowanie programu operacyjnego œrodkami pochodz¹cymi
z bud¿etu pañstwa, pañstwowych funduszy celowych lub ze Ÿróde³ zagranicznych – za-
wierane s¹ przez ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regionalnego z zarz¹dem woje-
wództwa na warunkach okreœlonych przez Radê Ministrów.

Stosownie do przepisów wspomnianej wy¿ej ustawy, uchwa³¹ Nr 84 Rady Mini-
strów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013 (M.P.
Nr 38, poz. 579, z póŸn. zm.) na realizacjê Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa £ódzkiego na lata 2007–2013 przeznaczone zosta³y œrodki z bud¿etu pañ-
stwa, pochodz¹ce z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do wysokoœci
1.006.380.910 �, co na dzieñ powziêcia uchwa³y wynosi³o 4.519.656.666,81 z³.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego mo¿liwe jest dofinansowanie in-
frastruktury edukacyjnej w zakresie budowy i przebudowy szkó³ oraz ich bazy sporto-
wej a tak¿e innych placówek prowadz¹cych dzia³alnoœæ edukacyjn¹, zakupu
wyposa¿enia i sprzêtów do tych¿e placówek.

Zatem wnioski o dofinansowanie inwestycji oœwiatowych winny byæ kierowane bez-
poœrednio do Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi, w trybie i terminach przyjêtych dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013.

Przedstawiaj¹c powy¿sze z przykroœci¹ informujê, ¿e Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej nie ma mo¿liwoœci dofinansowania rozbudowy obiektu Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 6 dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych w £odzi.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Macieja Grubskiego

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej,
pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³awa Dudy

Szanowny Panie Ministrze!
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 dla Dzieci Niewidomych

i S³abowidz¹cych w £odzi, w sk³ad którego wchodzi:
— Zespó³ Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który obejmuje rehabilita-

cj¹ i opiek¹ osiemdziesiêcioro szeœcioro ma³ych dzieci z niepe³nosprawnoœci¹
z³o¿on¹ od urodzenia do rozpoczêcia nauki (oko³o 41% dzieci spoza £odzi)
oraz ich rodziny,

— szko³a podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokszta³c¹ce oraz techni-
kum, w którym m³odzie¿ niewidoma i s³abowidz¹ca ma mo¿liwoœæ kszta³ce-
nia siê w dwóch zawodach: technik masa¿ysta, technik prac biurowych (stu
dziewiêædziesiêciu trzech uczniów, w tym 40% spoza £odzi, którzy maj¹ mo¿-
liwoœæ mieszkania w oœrodku),

jest w makroregionie ³ódzkim jedyn¹, bardzo wysoko ocenian¹ w œrodo-
wisku placówk¹, która od siedemdziesiêciu piêciu lat pe³ni funkcjê edukacyj-
no-terapeutyczn¹. Swoim zasiêgiem obejmuje ca³e województwo, a na pozio-
mie kszta³cenia ponadgimnazjalnego równie¿ ca³¹ Polskê.

Kadra pedagogiczna ³ódzkiej szko³y dla niewidomych i s³abowidz¹cych
to zespó³ oko³o osiemdziesiêciu profesjonalistów: nauczycieli, tyflopedago-
gów, terapeutów. Dziêki staraniom rady pedagogicznej i udzia³owi w wielu
programach placówka posiada specjalistyczn¹ bazê pomocy i sprzêtu tyflo-
dydaktycznego. Zgodnie z potrzebami niepe³nosprawnych wzrokowo dzieci
i m³odzie¿y ma bardzo dobrze wyposa¿one pracownie przedmiotowe i gabi-
nety edukacyjno-terapeutyczne.

Zgodnie z polityk¹ wprowadzania zmian w systemie kszta³cenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wysokospecjalistyczne placówki,
jak¹ jest wymieniony oœrodek, mog¹ pe³niæ funkcjê wspieraj¹co-edukacyjn¹
dla uczniów s³abowidz¹cych i niewidomych ze szkó³ ogólnodostêpnych.

Objêcie jak najwczeœniej dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaga-
niem rozwoju pozwala na zapobieganie pog³êbianiu siê niepe³nosprawnoœci.
Dziêki wczesnej rehabilitacji dzieci maj¹ szansê na wybór odpowiedniej dla
nich formy kszta³cenia (szko³a specjalna {specjalistyczna}, integracyjna, czy
ogólnodostêpna). Dziêki wieloletnim doœwiadczeniom oœrodka – wczesne
wspomaganie rozwoju funkcjonuje tam od 1996 r. – dzieci te najczêœciej roz-
poczynaj¹ naukê równoczeœnie z widz¹cymi rówieœnikami. Odroczenie obo-
wi¹zku szkolnego wystêpuje zdecydowanie rzadziej. W przysz³oœci dzieci te
maj¹ szansê na pe³noprawne, satysfakcjonuj¹ce uczestnictwo w ¿yciu spo³ecz-
nym, poprzez pe³nienie takich samych ról spo³ecznych jak osoby pe³nospraw-
ne: ucznia, studenta, pracownika, rodzica.

Badania statystyczne wskazuj¹ na tendencjê wzrostow¹, jeœli chodzi
o liczbê urodzeñ dzieci z ró¿norodnymi problemami zdrowotnymi. W woje-
wództwie ³ódzkim rodzi siê oko³o stu takich dzieci rocznie, czyli statystycznie
oko³o piêciuset, szeœciuset dzieci w wieku od 0 do 6–7 lat powinno byæ objê-
tych specjalistyczn¹ opiek¹ zespo³ów wczesnego wspomagania rozwoju.

Odpowiadaj¹c na wielkie zapotrzebowanie na wsparcie, rehabilitacjê
i edukacjê dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej wzrokowo, Specjalny Oœro-
dek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych w £o-
dzi podj¹³ starania o rozbudowê obecnego budynku szkolnego i rozszerzenie
dzia³alnoœci, tak aby maksymalnie wykorzystaæ potencja³ kadrowy i specjali-
styczne wyposa¿enie.

Utworzenie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Na Dziewanny” po-
zwoli na zaspokojenie potrzeb dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej wzrokowo
z terenu miasta, województwa ³ódzkiego, a nawet z terenu ca³ego kraju.

Dlatego te¿ popieram planowan¹ rozbudowê, która ma obejmowaæ:
— utworzenie specjalistycznego przedszkola dla dzieci s³abowidz¹cych

i niewidomych, w tym z niepe³nosprawnoœci¹ z³o¿on¹ (w £odzi nie ma przed-

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. 67



szkola dla tej grupy dzieci, obecnie tylko 30% dzieci z uszkodzonym wzro-
kiem uczêszcza do przedszkola);

— zaplecze rehabilitacyjno-rewalidacyjne, specjalistyczne gabinety, np.
psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne, terapii widzenia, integracji sen-
sorycznej, polisensorycznej, nauki samodzielnego poruszania siê i inne;

— szko³ê policealn¹ w zawodzie technik obs³ugi turystycznej (dla absol-
wentów liceów ogólnokszta³c¹cych, techników); zgodnie z tendencjami unij-
nymi zawód ten daje ogromn¹ szansê na zatrudnienie niepe³nosprawnej
wzrokowo m³odzie¿y;

— salê widowiskow¹ w celu rozwijania zainteresowañ, organizowania
koncertów, przedstawieñ oraz szkoleñ;

— pokoje hostelowe dla rodziców i dzieci niewidomych i s³abowidz¹cych
(objêtych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a tak¿e ucz¹cych siê w szko-
³ach ogólnodostêpnych) oraz dla nauczycieli szkó³ ogólnodostêpnych uczest-
nicz¹cych w kilkudniowych specjalistycznych szkoleniach.

Obecnie oœrodek we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rehabili-
tacji Osób Niewidomych i S³abowidz¹cych „Spojrzenie” obejmuje wsparciem
psychologiczno-pedagogicznym oraz rehabilitacyjnym dzieci i ich rodziny
w 40% mieszkaj¹ce poza £odzi¹. Z doœwiadczeñ placówki wynika, i¿ umo¿li-
wienie rodzicom przebywania kilka dni na terenie oœrodka pozwala na doko-
nanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonalnej dziecka i opracowanie
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Spotkania z profe-
sjonaln¹ kadr¹ dydaktyczno-terapeutyczn¹ daj¹ szansê rodzicom na pozna-
nie sposobów pracy z ich dzieckiem. Takie wielostronne wsparcie (dziecko,
rodzina, szko³a, przedszkole) przyczynia siê do bardziej zintegrowanej i efek-
tywnej pomocy podopiecznym w zdobywaniu wykszta³cenia oraz samodziel-
noœci w ¿yciu (dalsza edukacja, samodzielne doros³e ¿ycie).

Maj¹c na wzglêdzie to, i¿ Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych w ramach zadañ zleconych ma mo¿liwoœæ wspó³finansowa-
nia rozbudowy – taka inicjatywa by³a podjêta przez PFRON w celu
dofinansowania budowy szko³y dla niewidomych w Laskach czy budowy
parku orientacji przestrzennej w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach ko³o Poznania – zwracam siê do
Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o dofinansowanie ze œrodków PFRON opi-
sanego przedsiêwziêcia.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 17 marca 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Marsza³ek Senatu

W odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Macieja Grubskiego z dnia 16 lutego
2010 r. (znak: BPS-DSK-043-2386/10), dotycz¹cego dofinansowania ze œrodków Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego nr 6 dla Dzieci Niedowidz¹cych i S³abowidz¹cych w £odzi z przykroœci¹ in-
formujê, ¿e art. 36 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecz-
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nej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92
z póŸn. zm.) ogranicza kr¹g podmiotów, którym mo¿na zleciæ realizacjê zadañ ze œrod-
ków PFRON do organizacji pozarz¹dowych i fundacji. Nie jest zatem mo¿liwe na tej
podstawie przekazanie œrodków PFRON na rozbudowê oœrodka, o którym mowa
w oœwiadczeniu Pana Senatora.

Informujê, ¿e wspomniany w oœwiadczeniu:
� Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach, otrzyma³

œrodki w ramach specjalnego programu „Wsparcie Oœrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Laskach” na podstawie uchwa³y nr 5/2008 Rady Nadzorczej PFRON,
w zwi¹zku z odbudow¹ oœrodka po po¿arze z listopada 2007 r.

� Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach
ko³o Poznania, otrzyma³ œrodki finansowe w ramach programu „Edukacja” zgod-
nie z umow¹ zawart¹ z PFRON w 2005 i 2007 r.

W obydwu przypadkach œrodki Funduszu zosta³ przekazane tym oœrodkom w ra-
mach programów zatwierdzonych przez Radê Nadzorcz¹ PFRON, przy czym pierwszy
z nich by³ programem o charakterze ratunkowym, adresowanym do konkretnego pod-
miotu, w zwi¹zku z powa¿nym w skutkach zdarzeniem losowym. Realizacja drugiego
z tych programów zosta³a zakoñczona 31 grudnia 2007 r.

Obecnie ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹ PFRON wynikaj¹c¹ z konieczno-
œci zwiêkszenia wydatków na dofinansowanie do wynagrodzeñ pracowników niepe³no-
sprawnych oraz spodziewanym ograniczeniem wp³ywów do tego Funduszu, nie
przewiduje siê uruchomienia programu obejmuj¹cego swoim zakresem wsparcia dla
oœrodków szkolno-wychowawczych.

Pragnê jednak zwróciæ uwagê na inne mo¿liwoœci pozyskania œrodków na cele
wskazane w oœwiadczeniu Pana Senatora.

Zgodnie z artyku³em 35 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2008 r.,
Nr 14, poz. 92 z póŸn. zm.) do zadañ samorz¹du województwa nale¿y dofinansowanie
ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych budowy
lub rozbudowy obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych. Zasady
ubiegania siê o dofinansowanie uregulowane zosta³y w przepisach rozporz¹dzenia Mi-
nistra Polityki Spo³ecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie okreœlenia zadañ samo-
rz¹du województwa, które mog¹ byæ dofinansowane ze œrodków Pañstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940 z póŸn. zm.).

Zgodnie z § 2 ww. rozporz¹dzenia dofinansowanie robót budowlanych w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z póŸn. zm.), dotyczy obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji, w zwi¹zku z potrzeba-
mi osób niepe³nosprawnych, z wyj¹tkiem rozbiórki tych obiektów.

Dofinansowanie mo¿e byæ przyznane przedsiêbiorcom albo podmiotom niebê-
d¹cym przedsiêbiorcami, prowadz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie rehabilitacji osób nie-
pe³nosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie robót, je¿eli spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

1) s¹ w³aœcicielami nieruchomoœci lub u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoœci
albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem z³o¿enia wniosku o do-
finansowanie robót i s¹ nadal posiadaczami czêœci lub ca³oœci nieruchomoœci;

2) udokumentuj¹ posiadanie œrodków w³asnych lub pozyskanych z innych Ÿróde³ na
sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokoœci nieobjêtej dofinansowa-
niem;

3) przedstawi¹ pozwolenie na budowê lub zg³oszenie przewidziane w przepisach pra-
wa budowlanego.

Wniosek o dofinansowanie robót nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Marsza³kowskim w £o-
dzi, al. Pi³sudskiego 8 (urz¹d w³aœciwy dla miejsca realizacji zadania), w terminie do
dnia 30 listopada roku poprzedzaj¹cego realizacjê tego zadania.

Zgodnie z § 8 ww. rozporz¹dzenia wysokoœæ dofinansowania wynosi:
1) 30% kosztów realizacji zadania – je¿eli wnioskodawc¹ jest podmiot bêd¹cy przed-

siêbiorc¹;
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2) 50% kosztów realizacji zadania – je¿eli wnioskodawc¹ jest podmiot niebêd¹cy
przedsiêbiorc¹.

Pragnê równie¿ poinformowaæ, ¿e dofinansowanie tego przedsiêwziêcia jest równie¿
mo¿liwe ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dzia³a-
nia V.3 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa £ódzkiego na lata 2007–2013.

Na dofinansowanie mog¹ liczyæ projekty polegaj¹c na budowie, przebudowie oraz
rozbudowie szkó³ i innych placówek prowadz¹cych dzia³alnoœæ edukacyjn¹ oraz przed-
siêwziêcia polegaj¹ce na usuwaniu barier, które utrudniaj¹ dostêp do edukacji oso-
bom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uprzejmie wyjaœniam, ¿e szczegó³owe informacje w zakresie mo¿liwoœci uzyskania
wsparcia mo¿na uzyskaæ w Punkcie Informacyjnym Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa £ódzkiego na lata 2007–2013 w Urzêdzie Marsza³kowskim w £odzi,
Departament Polityki Regionalnej – Wydzia³ ds. Informacji i Promocji, ul. Roosvelta 15,
tel. (42) 663 31 07, (42) 663 34 05, e-mail: punkt informacyjny@lodzkie.pl.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas spotkania w Urzêdzie Miejskim w GnieŸnie przedstawiciele PKP

przedstawili plany m.in. modernizacji dworca kolejowego w GnieŸnie. Wyni-
kaj¹ one z krajowego programu modernizacji dworców kolejowych, przygoto-
wanego przez wiceministra infrastruktury Juliusza Engelhardta. Dyrektor
Oddzia³u Gospodarowania Nieruchomoœciami PKP w Poznaniu Roman Bini-
szkiewicz zapowiedzia³, ¿e po modernizacji dworzec bêdzie w godzinach noc-
nych zamykany, a kasy biletowe nieczynne.

Informacje o zamykaniu na noc dworców kolejowych docieraj¹ z wielu
miejscowoœci w kraju i budz¹ wiele emocji. Takie rozwi¹zanie, naturalnie, po-
zwoli PKP wygenerowaæ oszczêdnoœci, pozbyæ siê bezdomnych. Pozostanie
jednak problem podró¿uj¹cych poci¹gami nocnymi. Wiêkszoœæ podró¿nych
nie kupi biletu przez internet, nie zawsze znajdzie czas na przedsprzeda¿.
Perspektywa spêdzenia godzin nocnych na peronie (bez mo¿liwoœci zakupu
gor¹cego napoju czy skorzystania z toalety) z ca³¹ pewnoœci¹ nie zachêci do
podró¿owania kolej¹.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na pytania:
— jak kolej zamierza zatroszczyæ siê o pasa¿erów na zamkniêtych noc¹

dworcach?
— komu maj¹ s³u¿yæ zmodernizowane dworce, jeœli nie podró¿nym?
— czy dworzec w GnieŸnie, sercu Szlaku Piastowskiego, musi byæ zamy-

kany noc¹?

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z nades³anym przy piœmie z dnia 16 lutego br., znak: BPS/DSK-043-

-2387/10 oœwiadczeniem Pana Senatora Piotra Gruszczyñskiego z dnia 4 lutego br.
dotycz¹cym funkcjonowania dworca PKP w GnieŸnie, poni¿ej przedstawiam informacje
w przedmiotowej sprawie.

Zamykanie dworców kolejowych ma na celu zapobieganie dewastacji mienia oraz
szerzenia siê zjawisk patologicznych w okresie, gdy na dworcu nie odbywa siê odprawa
podró¿nych tj. w czasie, gdy nieczynne s¹ kasy biletowe. Przerwy w kursowaniu po-
ci¹gów przez dan¹ stacjê, w godzinach nocnych wyznaczaj¹ godziny zamykania dwor-
ców, co zwi¹zane jest m.in. z trosk¹ o mienie PKP SA.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, ¿e osoby bezdomne nie zosta³y pozostawione
bez pomocy, gdy¿ na ka¿dym dworcu zamieszczona zosta³a informacja o noclegow-
niach i schroniskach powo³anych przez jednostki samorz¹du terytorialnego oraz in-
stytucje pozarz¹dowe, które udzielaj¹ fachowej pomocy osobom w zakresie noclegu
i posi³ku.
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Równoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie zjawisk
patologicznych na dworcach, wp³ywaj¹ na poprawê wizerunku oraz jego bezpieczeñ-
stwa jak równie¿ poprawiaj¹ komfort przebywania na dworcach klientów korzysta-
j¹cych z us³ug PKP SA.

Zamykanie dworca w ramach tzw. przerwy technologicznej ma miejsce miêdzy
godz. 24–4:00. Przerwa ta jest niezbêdna dla prawid³owego funkcjonowania dworca.
Pozwala ona z jednej strony na dokonywanie przegl¹dów technicznych oraz stosow-
nych napraw, z drugiej zaœ na efektywniejsze wykorzystanie œrodków.

Bior¹c pod uwagê dobro pasa¿erów korzystaj¹cych z us³ug tego obiektu, z informa-
cji uzyskanych od Zarz¹du PKP SA wynika, i¿ spó³ka ta podjê³a dzia³ania, których
skutkiem bêdzie zmiana godzin sprz¹tania na godziny o mniejszym natê¿eniu ruchu.

W ramach dzia³añ spó³ki w zakresie ochrony œrodowiska, w koñcu 2009 r. zlikwi-
dowano na dworcu w GnieŸnie miejscow¹ kot³owniê spalaj¹c¹ ok. 80 ton wêgla, pod-
³¹czaj¹c obiekt dworcowy do Miejskiej Sieci Ciep³owniczej.

Jednoczeœnie Zarz¹d PKP SA poinformowa³ i¿ w po³owie br. w powi¹zaniu z ze-
wnêtrznym inwestorem, w ramach bie¿¹cych remontów planowane jest wykonanie no-
wych sanitariatów dworcowych. Na przedstawione zamierzenie zosta³a opracowana
dokumentacja, a w chwili obecnej trwaj¹ uzgodnienia dotycz¹ce realizacji przedsiê-
wziêcia.

Z informacji przekazanych przez Zarz¹d PKP SA wynika, i¿ w planach inwestycyj-
nych spó³ki umieszczono równie¿ zadanie zwi¹zane z przebudow¹ budynku dworca.
W ramach przygotowañ do tej przebudowy, w 2010 r. opracowana zostanie odpowied-
nia dokumentacja.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W styczniu bie¿¹cego roku MPK Sp. z o.o. w GnieŸnie zwróci³ siê do mnie

z proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do przyspieszenia procesu legisla-
cyjnego dotycz¹cego projektu ustawy o transporcie zbiorowym, przygotowa-
nego przez pana ministra. Z informacji zamieszczonych na stronie
internetowej ministerstwa wynika, ¿e projekt ustawy zosta³ skierowany do
rozpatrzenia przez Radê Ministrów w dniu 14 stycznia 2010 r.

Przyjêto rozporz¹dzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. dotycz¹ce us³ug publicznych w zakre-
sie kolejowego i drogowego transportu pasa¿erskiego oraz uchylaj¹ce rozpo-
rz¹dzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 i wesz³o ono w ¿ycie
w dniu 3 grudnia 2009 r. Rozporz¹dzenie nie okreœla celów us³ug transportu
publicznego i sposobu ich realizacji oraz roli w³adz w okreœlaniu zakresu i ja-
koœci tych us³ug, nie narzuca jednolitego europejskiego mechanizmu, który
mia³by byæ stosowany we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Projekt
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest uszczegó³owieniem regula-
cji zawartych w rozporz¹dzeniu nr 1370/2007 i wraz z nim mia³ stanowiæ ra-
my prawne dla wykonywania us³ug w transporcie publicznym w Polsce.

Od dnia wejœcia w ¿ycie projektowanej ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym, która zawiera przepis szczególny stosowany przed prawem za-
mówieñ publicznych, prawo krajowe nie bêdzie zabrania³o bezpoœredniego
zawarcia umowy z podmiotem wewnêtrznym, na przyk³ad ze spó³k¹ komu-
naln¹. Ponadto w projekcie ustawy zapisano wprost, ¿e do zadañ w³asnych
gminy nale¿y budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych
i wiat przystankowych. Tak¿e do zadañ w³asnych gminy zaliczono utrzyma-
nie czystoœci i porz¹dku na przystankach komunikacyjnych.

Brak odpowiednich przepisów krajowych uzupe³niaj¹cych rozporz¹dze-
nie rodzi szereg w¹tpliwoœci interpretacyjnych.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2010 r. (Nr: BPS/DSK-043-2387/10) prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Piotra Gruszczyñskiego na 48. posiedze-
niu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r., dotycz¹ce projektu ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym, poni¿ej przedstawiam stanowisko w sprawie.

Projektowana regulacja stanowi wykonanie przepisów rozporz¹dzenia (WE)
nr 1370/2007, uszczegó³awia zagadnienia pozostawione przez akt unijny w gestii
pañstw cz³onkowskich oraz normuje kwestie zwi¹zane z realizacj¹ regularnych prze-
wozów osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi¹c zbiór instrumentów
zapewniaj¹cych prawid³owe funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.
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Jednym z rozwi¹zañ przewidzianych w rozporz¹dzeniu (WE) nr 1370/2007, z któ-
rego mog¹ skorzystaæ pañstwa cz³onkowskie, jest mo¿liwoœæ ustanowienia bezpoœred-
niego udzielenia zamówienia prowadz¹cego do zawarcia umowy o œwiadczenie us³ug
publicznych, z pominiêciem procedury przetargowej, z tzw. podmiotem wewnêtrznym.
W projekcie ustawy postanowiono przewidzieæ powy¿sz¹ mo¿liwoœæ poprzez wprowa-
dzenie instytucji bezpoœredniego zawarcia umowy o œwiadczenie us³ug w zakresie pub-
licznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnêtrznym, o którym mowa
w rozporz¹dzenia (WE) nr 1370/2007.

W odniesieniu do zagadnienia budowy, przebudowy i remontu przystanków komu-
nikacyjnych oraz wiat przystankowych, jak równie¿ utrzymania czystoœci i porz¹dku
na przystankach komunikacyjnych, zaliczonych do zadañ w³asnych gminy, w projek-
cie ustawy postanowiono o uregulowaniu powy¿szych kwestii z uwagi na, odpowied-
nio:

1) koniecznoœæ zaspokojenia podstawowych potrzeb lokalnych spo³ecznoœci w za-
kresie publicznego transportu zbiorowego;

2) zapewnienie utrzymania czystoœci i porz¹dku na przystankach komunikacyj-
nych, których w³aœcicielem jest gmina lub które po³o¿one s¹ na jej obszarze bez
wzglêdu na kategoriê dróg, przy których s¹ usytuowane, maj¹c na uwadze nierea-
lizowanie obecnie tego obowi¹zku przez przewoŸników korzystaj¹cych z poszcze-
gólnych przystanków.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e w dniu 2 lutego 2010 r. projekt ustawy zosta³
rozpatrzony i przyjêty przez Radê Ministrów. Obecnie oczekuje na przekazanie do Sej-
mu RP celem prowadzenia dalszych prac legislacyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zak³ady pracy zatrudniaj¹ce pracowników
w szczególnych warunkach lub do pracy o szczególnym charakterze zobo-
wi¹zane s¹ do odprowadzania sk³adek na Fundusz Emerytur Pomostowych
(FEP). Obowi¹zek ten nak³adaj¹ przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych.

Sk³adkê na FEP nale¿y op³acaæ za wszystkich spe³niaj¹cych ustawowe
warunki pracowników, a wiêc tak¿e za tych, którzy wykonuj¹c prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w niepe³nym wy-
miarze czasu pracy nie wykonywali tego typu prac przed 1 stycznia 1999 r.,
czyli nawet tych, którzy nie spe³niaj¹ warunków do uzyskania emerytury po-
mostowej.

Podstawê wymiaru sk³adek stanowi podstawa wymiaru sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe okreœlone w art. 18 ust. 1–2 i ust. 8 oraz
w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Oznacza to, ¿e pod-
stawê wymiaru sk³adek na FEP stanowi przychód w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytu³u zatrudnienia w ramach
stosunku pracy.

MPK Sp. z o.o. w GnieŸnie, której miasto Gniezno powierzy³o œwiadczenie
us³ug u¿ytecznoœci publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
zatrudnia pracowników w szczególnym charakterze, a najwiêksz¹ grupê sta-
nowi¹ kierowcy autobusów. Aby zapewniæ obsadê etatow¹ w tej grupie za-
wodowej (urlopy, chorobowe), inni pracownicy, posiadaj¹cy uprawnienia do
kierowania autobusami, w zakresie swoich obowi¹zków maj¹ równie¿ wyko-
nywanie tej pracy, jednak wykonywanie tej pracy nie stanowi ich podstawo-
wego obowi¹zku. S¹ to miêdzy innymi dyspozytorzy i mechanicy. Ponadto
niektórzy pracownicy wykonuj¹ pracê na stanowisku kierowcy w zakresie
1/8 etatu oprócz pracy wykonywanej w pe³nym wymiarze czasu pracy na in-
nym stanowisku.

W zwi¹zku z interpretacj¹ przepisów ustawy o emeryturach pomosto-
wych zamieszczon¹ na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej (www.emeryturypomostowe.gov.pl) na MPK Sp. z o.o. w GnieŸnie
zosta³ na³o¿ony obowi¹zek zap³aty sk³adki na FEP w wysokoœci 1,5% pod-
stawy wymiaru, czyli ca³ego przychodu pracowników zatrudnionych do wy-
konywania innej pracy, a wykonuj¹cych w razie potrzeby szczególne
zadania.

Ponadto pracodawca ponosi dodatkowe koszty zwi¹zane ze stosowa-
niem przepisów o emeryturach pomostowych, przy ustalaniu odpisu podsta-
wowego na fundusz socjalny na jednego pracownika wykonuj¹cego pracê
o szczególnym charakterze (zwiêkszona wysokoœæ odpisu).

Mo¿na przyj¹æ argumentacjê, która by³a podstaw¹ wspó³finansowania
emerytur pomostowych przez pracodawców jako tych, co przyczyniaj¹ siê do
pogarszania stanu zdrowia wspomnianej grupy zawodowej, ale nale¿y
stwierdziæ, ¿e obci¹¿enie ca³ego przychodu pracowników zatrudnionych do
wykonywania innej pracy, a pracuj¹cych w szczególnym charakterze jest
nieuzasadnionym obci¹¿eniem pracodawcy.

Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o podjêcie
dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany istniej¹cego stanu prawnego.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 19 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Piotra Gruszczyñskiego
na 48. posiedzeniu Senatu w sprawie obowi¹zku odprowadzania sk³adek na Fundusz
Emerytur Pomostowych, przekazane przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 r., znak:
BPS/DSK-043-2388/10, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomosto-
wych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656), zwanej dalej ustaw¹, sk³adka na Fundusz Emerytur
Pomostowych, poczynaj¹c od dnia 1 stycznia 2010 r., winna byæ op³acana za pracow-
nika, który spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

1) urodzi³ siê po dniu 31 grudnia 1948 r.,
2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o któ-

rych mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.
Wobec wyraŸnego odes³ania w przepisie art. 35 ust. 1 pkt 2 – w zakresie dookreœle-

nia pracownika, za którego p³atnik sk³adek winien op³acaæ sk³adki na FEP – jedynie do
przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy, sk³adka na FEP powinna byæ op³acana za wszyst-
kich pracowników urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy wykonuj¹ pracê
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zdefiniowan¹ w art. 3
ust. 1 i 3 ustawy (bez wzglêdu na wymiar czasu pracy okreœlony w umowie o pracê).

Z kolei, z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy wynika, ¿e od dnia 1 stycznia 2010 r. p³atnik sk³adek
jest zobowi¹zany prowadziæ ewidencjê pracowników wykonuj¹cych pracê w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowi¹zek op³acania
sk³adek na FEP, zawieraj¹ce dane o których jest mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e przy kwalifikowaniu prac na potrzeby ww. ewidencji – a wiêc w kon-
sekwencji równie¿ na potrzeby dookreœlenia krêgu podmiotowego osób, za które istnieje obo-
wi¹zek odprowadzania sk³adek na FEP, pracodawca winien pamiêtaæ o tym, ¿e jedn¹
z istotnych przes³anek uznania, ¿e pracownik wykonuje pracê w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze jest okolicznoœæ, ¿e wykonywanie tego rodzaju pracy winno
nale¿eæ do podstawowych obowi¹zków pracownika. Nie ma natomiast znaczenia, czy praca ta
jest wykonywana w ramach zatrudnienia na pe³ny, czy te¿ niepe³ny etat. Istotne jest zatem,
¿eby pracownik zosta³ zatrudniony do wykonywania okreœlonej pracy w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze i ¿eby jej wykonywanie stanowi³o jego podstawowy obo-
wi¹zek w ramach ustalonego w umowie o pracê wymiaru czasu pracy.

W konsekwencji wiêc z ustawy o emeryturach pomostowych nie wynika w ¿aden
sposób obowi¹zek odprowadzania sk³adek na FEP za tych pracowników, którzy w ra-
mach swoich podstawowych obowi¹zków wykonuj¹ inne rodzaje prac, ani¿eli te które
zosta³y okreœlone w za³. nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, a tylko dodat-
kowo (nie w ramach ich podstawowych obowi¹zków pracowniczych) – w zwi¹zku z po-
trzebami zak³adu pracy wykonuj¹ tak¿e rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych.

Pragnê podkreœliæ tak¿e, ¿e ww. przes³anki kwalifikowania pracy w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze na potrzeby prowadzenia ewidencji, o której mo-
wa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych zosta³y precyzyjnie
okreœlone na przywo³anej w oœwiadczeniu senatorskim witrynie internetowej: www.
emeryturypomostowe. gov.pl, poœwiêconej w ca³oœci problematyce emerytur pomosto-
wych.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
Mieszkañcy Wa³cza s¹ ¿ywo zainteresowani rozwojem Oœrodka Przygo-

towañ Olimpijskich w ich mieœcie. Z radoœci¹ przyjêli wiadomoœæ, ¿e oœrodek
zosta³ wytypowany jako miejsce pobytowe podczas Euro 2012. Oznacza³o to
doinwestowanie bazy sportowej i noclegowej. Przygotowana zosta³a odpo-
wiednia dokumentacja.

W³adze sportowe i zainteresowane instytucje podkreœla³y celowoœæ inwe-
stowania w oœrodki COS ze wzglêdu na to, ¿e przez wiele lat s³u¿y³y polskie-
mu sportowi. Tak post¹piono w przypadku Cetniewa. Tymczasem wiele
negatywnych emocji w lokalnym œrodowisku (przedstawi³o mi tê sytuacjê
Stowarzyszenie „Wspólny Wa³cz” w piœmie z dnia 20 stycznia 2010 r.) wzbu-
dzaj¹ informacje o wstrzymaniu inwestycji w Oœrodku Przygotowañ Olimpij-
skich w Wa³czu.

Jeœli s¹ one prawdziwe, to wraz z mieszkañcami miasta uprzejmie pro-
szê Pana Ministra o podanie powodów podjêcia takiej decyzji.

Jeœli nie, to zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o informacjê, jakie s¹
w rzeczywistoœci szanse na doinwestowanie OPO w Wa³czu.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Piotra Gruszczyñskiego, z³o¿one

podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. przekazane pismem z dnia
16 lutego 2010 r. (sygn. BPS/DSK-043-2389/10) w sprawie dofinansowania Oœrodka
Przygotowañ Olimpijskich w Wa³czu uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Ministerstwo Sportu i Turystyki, gospodaruje œrodkami Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej na mocy rozporz¹dzenia Ministra Sportu z 10 lipca 2006 roku (Dz. U.
Nr 134, poz. 944 z póŸn. zm.). Ze œrodków Funduszu, w ramach programu inwestycji
o szczególnym znaczeniu dla sportu, od 2006 roku, w Oœrodku Przygotowañ Olimpij-
skich w Wa³czu dofinansowywany jest II etap modernizacji toru wioœlarsko-kaja-
kowego. Koszt ca³kowity przedsiêwziêcia obliczony zosta³ na kwotê ok. 13. 600 tys. z³.
Dofinansowanie w wysokoœci 12.870 tys. z³ zosta³o roz³o¿one na ca³y, zaplanowany
okres realizacji zadania tj. do wrzeœnia 2010 roku.

Przytoczone wy¿ej rozporz¹dzenie uprawnia Ministerstwo Sportu i Turystyki do
dysponowania œrodkami Funduszu oraz przeprowadzenia kontroli realizacji umowy
o dofinansowanie. W zwi¹zku z tym realizacja modernizacji II etapu toru
wioœlarsko-kajakowego jest monitorowana na bie¿¹co w zakresie okreœlonym w rozpo-
rz¹dzeniu.

Uprzejmie informujê, i¿ bior¹c pod uwagê przepisy prawa budowlanego, Minister-
stwo Sportu i Turystyki: nie jest uczestnikiem procesu budowlanego, nie prowadzi
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dzia³añ w zakresie inwestycyjnego planowania i realizacji inwestycyjnych któregokol-
wiek z obiektów sportowych, a jedynie uczestniczy w dofinansowaniu modernizacji, re-
montów i realizacji nowych obiektów sportowych.

Reasumuj¹c te wyjaœnienia, uprzejmie informujê, ¿e nie zosta³y podjête ¿adne
dzia³ania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki wstrzymuj¹ce realizacjê dofinan-
sowywanego II etapu modernizacji toru wioœlarsko-kajakowego w Wa³czu.

Z powa¿aniem

Adam Giersz
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zarz¹d Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów w trosce o jakoœæ edukacji

uczniów œl¹skich szkó³ górniczych – przysz³ych pracowników bran¿y bardzo
wa¿nej dla województwa œl¹skiego – zwróci³ uwagê na problem braku podrêcz-
ników niezbêdnych do realizacji podstawy programowej kszta³cenia w zawo-
dach górniczych. Obecnie na rynku wydawniczym nie ma nawet jednego
podrêcznika do przedmiotów górniczych, podczas gdy programy nauczania
zak³adaj¹ realizacjê oœmiu przedmiotów zawodowych. Problem dotyczy kil-
kudziesiêciu szkó³ górniczych: zasadniczych szkó³ zawodowych, techników,
techników uzupe³niaj¹cych oraz szkó³ policealnych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ do Ministerstwa Edukacji
Narodowej o aktywne w³¹czenie siê w rozwi¹zanie nakreœlonego problemu,
w³¹cznie z dofinansowaniem stosunkowo p³ytkiego segmentu rynku, niegwa-
rantuj¹cego takiej wielkoœci popytu, jaka umo¿liwia³aby sprzeda¿ podrêczni-
ków po cenach mo¿liwych do zaakceptowania przez potencjalnych klientów
i wydawnictwo.

Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Tadeusza Gruszki, z³o¿one podczas

48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., dotycz¹ce braku podrêczników nie-
zbêdnych do realizacji podstawy programowej kszta³cenia w zawodach górniczych,
uprzejmie wyjaœniam.

Minister Edukacji Narodowej w ramach swoich kompetencji dopuszcza podrêczni-
ki do u¿ytku szkolnego na podstawie rozporz¹dzenia z dnia 8 czerwca 2009 r. w spra-
wie dopuszczania do u¿ytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do u¿ytku szklonego podrêczników (Dz. U.
Nr 89, poz. 730). Podrêcznik mo¿e zostaæ dopuszczony do u¿ytku szkolnego po uzyska-
niu trzech pozytywnych recenzji, do wystawiania których upowa¿nieni s¹ rzeczoznawcy
rekomendowani przez szko³y wy¿sze, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe,
samorz¹dy gospodarcze, inne organizacje gospodarcze, kuratorów oœwiaty, ministrów
w³aœciwych dla poszczególnych zawodów lub ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty
i wychowania. W³aœciwy dobór autorów recenzji gwarantuje wysok¹ jakoœæ podrêczni-
ków dopuszczanych do u¿ytku szkolnego.

W latach ubieg³ych do Ministerstwa Edukacji Narodowej wp³yn¹³ zaledwie jeden
wniosek o dopuszczenie do u¿ytku szkolnego podrêcznika do realizacji podstawy pro-
gramowej kszta³cenia w zawodzie górniczym. Wniosek ten, z³o¿ony przez Wydawnictwo
„Œl¹sk” dotyczy³ podrêcznika pt: „Maszyny i urz¹dzenia górnicze” autorstwa dr Stefana
Wyciszczoka, przeznaczonego dla uczniów i s³uchaczy techników i szkó³ policealnych
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prowadz¹cych kszta³cenie w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Ze wzglêdu na
cztery negatywne opinie, podrêcznik ten nie zosta³ dopuszczony do u¿ytku szkolnego.
W tej sytuacji Wydawnictwo „Œl¹sk” zwróci³o siê do Ministra Edukacji Narodowej z proœ-
b¹ o wycofanie podrêcznika z procedury dopuszczaj¹cej do u¿ytku szkolnego i do tej
pory nie ponowi³o wniosku.

Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e choæ mimo ni¿u demograficznego, ³¹czna liczba uczniów (s³u-
chaczy) uczêszczaj¹cych do szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie techników górnictwa pod-
ziemnego i górników eksploatacji podziemnej od kilku lat wzrasta, to liczba osób
potencjalnie zainteresowanych zakupem podrêczników nadal mo¿e byæ poni¿ej progu
op³acalnoœci dla wiêkszoœci wydawnictw.

Województwo

Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010

Technik górnictwa
podziemnego

Górnik eksploatacji
podziemnej

Technik górnictwa
podziemnego

Górnik eksploatacji
podziemnej

dolnoœl¹skie 432 79 646 29

lubelskie 435 51 572 50

ma³opolskie 342 38 460 126

œl¹skie 3581 824 4782 1035

wielkopolskie – 12 – 19

Razem 4790 1004 6460 1259

�ród³o: System Informacji Oœwiatowej. Stan na dzieñ 30 IX 2009 r.

Zdaj¹c sobie sprawê z trudnej sytuacji na rynku podrêczników do kszta³cenia za-
wodowego, Minister Edukacji Narodowej udziela dotacji przedmiotowych do podrêcz-
ników szkolnych przeznaczonych do kszta³cenia zawodowego i ogólnozawodowego
zgodnie z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.) i wydanego na tej podstawie rozporz¹dzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegó³owego
sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podrêczników
szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974, z póŸn. zm.). Powy¿sza dotacja ma charakter pomo-
cy de minimis i jest udzielana zgodnie z rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mi-
nimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5–10). Nale¿y podkreœliæ, ¿e dotacje przed-
miotowe do podrêczników szkolnych udzielane s¹ wy³¹cznie na wnioski wydawców,
w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ przy zastosowaniu stawek, o których mowa w przedmioto-
wym rozporz¹dzeniu: przy pierwszym wydaniu – 1 900 z³ do jednego arkusza wydawni-
czego, przy nastêpnym wydaniu – 1 350 z³, a maksymalna ³¹czna kwota dotacji
okreœlana jest corocznie w ustawie bud¿etowej. W roku 2009 Minister Edukacji Naro-
dowej zabezpieczy³ w bud¿ecie pañstwa œrodki finansowe na dotacje przedmiotowe do
podrêczników szkolnych do kszta³cenia zawodowego w wysokoœci 500 000 z³, z czego
na wnioski Wydawców udzieli³ dofinansowania na kwotê 392 341,90 z³.

Podzielaj¹c troskê Pana Senatora Tadeusza Gruszki, spowodowan¹ brakiem pod-
rêczników do kszta³cenia w zawodach górniczych pragnê nadmieniæ, ¿e podrêczniki
szkolne powstaj¹ wy³¹cznie z inicjatywy zainteresowanych œrodowisk edukacyjnych.
Nie nale¿y bowiem do kompetencji Ministra Edukacji Narodowej inicjowanie prac, ani
te¿ zlecanie opracowania podrêczników wspomagaj¹cych proces kszta³cenia w szko-
³ach dzia³aj¹cych w systemie powszechnym.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, a tak¿e zwa¿ywszy na koncentracjê podziemnych za-
k³adów górniczych w po³udniowych regionach kraju, w tym g³ównie w województwie
œl¹skim, wartym rozwa¿enia przez podmioty ze Œl¹ska jest uczestnictwo w projektach
konkursowych w ramach priorytetu IX „Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regio-
nach” Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata 2007–2013 lub Regionalnego
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Programu Operacyjnego Województwa Œl¹skiego dotycz¹cych opracowania podrêczni-
ków do kszta³cenia w zawodach zwi¹zanych z górnictwem podziemnym, jak równie¿
wydruku i wyposa¿enia szkó³ w regionie w te podrêczniki.

Na bie¿¹co, do czasu opracowania i dopuszczenia do u¿ytku szkolnego podrêczni-
ków, proponujê szko³om prowadz¹cym kszta³cenie w zawodach górniczych, aby zarów-
no nauczyciele tych szkó³, jak i uczniowie (s³uchacze) korzystali ze specjalnie do nich
adresowanych pakietów edukacyjnych tzw. „mini podrêczników", stanowi¹cych obu-
dowê programow¹ do modu³owych programów nauczania w zawodach górniczych.
Program wraz z pakietami jest dostêpny na stronie internetowej Krajowego Oœrodka
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl/programy w za-
k³adce programy modu³owe i pakiety edukacyjne – po zarejestrowaniu.

Dodatkowo informujê, ¿e na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy Pañstwowego Instytutu Badawczego znajduj¹ siê wykazy (w podziale bran¿o-
wym) aktualizowanych na bie¿¹co przepisów z zakresu bezpieczeñstwa pracy i ergono-
mii wraz z komentarzami, które mog¹ stanowiæ istotn¹ pomoc dla nauczycieli podczas
omawiania zagadnieñ dotycz¹cych bezpiecznego prowadzenia ruchu i pracy w warun-
kach zagro¿eñ w podziemnych zak³adach górniczych.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W swoim oœwiadczeniu pragnê zwróciæ uwagê na brak systemowych roz-

wi¹zañ dotycz¹cych dróg wewnêtrznych. Kodeks drogowy w przypadku
dróg wewnêtrznych nie ma zastosowania, co prowadzi do kuriozalnych sy-
tuacji, ¿e ³ami¹cy ogólne zasady poruszania siê po drogach nie mo¿e byæ po-
ci¹gniêty do odpowiedzialnoœci karnej. W wielu miastach jest tak, ¿e
kierowcy poruszaj¹ siê po drogach wewnêtrznych, które technicznie niczym
nie ró¿ni¹ siê od innych typów dróg, a policja w razie koniecznoœci nie ma
podstaw do ingerencji. Uwa¿am, ¿e problem powinien zostaæ rozwi¹zany po-
przez zmianê kodeksu w tych miejscach, w których jest mowa o niestosowa-
niu go odnoœnie do dróg wewnêtrznych. Prawo o ruchu drogowym powinno
obejmowaæ swym zakresem wszystkie drogi ogólnodostêpne, w tym we-
wnêtrzne.

Mam nadziejê, ¿e moja uwaga zostanie przez Pana pozytywnie rozpa-
trzona i MSWiA przygotuje odpowiedni projekt nowelizacji ustawy.

Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 lutego 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-2391/10),

przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Tadeusza Gruszkê pod-
czas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 roku w sprawie braku systemo-
wych rozwi¹zañ dotycz¹cych dróg wewnêtrznych, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹-
ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zak³ada kompleksow¹ nowelizacjê przepisów
o ruchu drogowym, w tym m.in. zmierza do rozszerzenia zakresu obowi¹zywania usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U z 2005 roku
Nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.), o tzw. nowo tworzone, oznakowane „strefy ruchu”.

W strefie ruchu, przepisy ww. ustawy bêd¹ mia³y zastosowanie w takim zakresie
jak na drodze publicznej. Zgodnie z za³o¿eniami, przepisy projektowanej ustawy – co
do zasady – bêd¹ mia³y nadal ograniczone zastosowanie na tych drogach wewnêtrz-
nych, które bêd¹ usytuowane poza specjalnie oznakowanymi strefami ruchu i strefami
zamieszkania. Zgodnie z projektowan¹ – w art. 2 pkt 16a ustawy o zmianie ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – definicj¹, oznakowa-
na strefa ruchu oznaczaæ bêdzie obszar obejmuj¹cy co najmniej jedn¹ drogê
wewnêtrzn¹, na który wjazdy i wyjazdy oznaczono znakami „strefa ruchu”. Wzór znaku
oraz jego szczegó³owe warunki techniczne, okreœlone zostan¹ w nowelach rozpo-
rz¹dzeñ wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym
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(projekty tych rozporz¹dzeñ zosta³y do³¹czone do projektu ustawy skierowanego pod
obrady Rady Ministrów, jako materia³ informacyjny).

Pragnê jednoczeœnie poinformowaæ, i¿ rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zosta³ w dniu 2 lu-
tego 2010 roku przyjêty przez Radê Ministrów, a nastêpnie w dniu 19 lutego 2010 roku
skierowany do dalszych prac w Sejmie RP.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak
oraz do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Kryzys gospodarczy, którego wystêpowanie wszyscy potwierdzaj¹,

wp³ywa negatywnie na poziom zatrudnienia oraz rozwój ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw w kraju. Na tym tle nadzwyczaj prosty i efektywny – choæ mo-
¿e do tej pory niezauwa¿ony – pozostaje pomys³ bodŸca stymuluj¹cego rozwój
szeroko rozumianej przedsiêbiorczoœci przy pomocy tak zwanych inkubatorów
przedsiêbiorczoœci – na wzór akademickich inkubatorów przedsiêbiorczoœci.

Pomoc pañstwa wyra¿a³aby siê przede wszystkim przez umo¿liwienie be-
neficjentom prowadzenia dzia³alnoœci w okresie pierwszych dwóch lat funkcjo-
nowania na rynku na preferencyjnych zasadach. Najwa¿niejsze z nich to:
prowadzenie ksiêgowoœci, brak obowi¹zku rejestracji firmy w urzêdach, bo oso-
bowoœæ prawn¹ (NIP, REGON, wpis do KRS) udostêpnia inkubator, brak obo-
wi¹zku op³aty sk³adek ZUS, wsparcie biurowe, czyli mo¿liwoœæ korzystania
z biura wraz z wyposa¿eniem, szkolenia i doradztwo, porady prawne, szansa
prowadzenia dzia³alnoœci na preferencyjnych warunkach przez 24 miesi¹ce
z mo¿liwoœci¹ przerwania wspó³pracy w ka¿dym momencie, bez negatywnych
konsekwencji finansowych. W zamian za te preferencyjne regulacje korzysta-
j¹cy z us³ug beneficjenci wnosiliby zrycza³towan¹ op³atê, która nie obci¹¿a³aby
nadmiernie ich dzia³alnoœci, a w czêœci pokrywa³a koszty przedsiêwziêcia.

Je¿eli skierowano by tak¹ pomoc do grupy bezrobotnych, zw³aszcza po
50. roku ¿ycia, lub do osób powracaj¹cych z emigracji zarobkowej, da³oby to
wymierne efekty, zw³aszcza ¿e rozwi¹zanie to doskonale dzia³a wœród m³o-
dzie¿y akademickiej – st¹d popularnoœæ akademickich inkubatorów przedsiê-
biorczoœci. Œrodki na finansowanie tych inkubatorów mo¿na by pozyskaæ
z przesuniêcia œrodków przeznaczonych na nieefektywne szkolenia i kursy,
których jedynymi beneficjentami s¹ osoby je prowadz¹ce, oraz w czêœci ze
zrycza³towanej op³aty miesiêcznej za korzystanie z pomocy inkubatora.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

Stanowisko
MINISTRA FINANSÓW

Warszawa, 23 lutego 2010 r.

Pan Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki

Szanowny Panie Premierze,
przekazujê w za³¹czeniu, zgodnie z w³aœciwoœci¹, przes³ane przez Marsza³ka Sena-

tu, przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 r. znak BPS/DSK-043-2392/10, oœwiadczenie
z³o¿one przez senatora Andrzeja Grzyba podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu
4 lutego 2010 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Ludwik Kotecki
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Stanowisko
MINISTRA GOSPODARKI

Warszawa, 16 marca 2010 r.

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej

Szanowna Pani Minister!
W za³¹czeniu przekazujê, zgodnie z w³aœciwoœci¹, oœwiadczenie pana Andrzeja

Grzyba, senatora RP, z³o¿one podczas 48. posiedzenia Senatu RP, przekazane przy piœ-
mie Ministra Finansów z 23 lutego br. (GN1-0602/1/53/KUA/10/1970) w sprawie po-
mocy bezrobotnym, zw³aszcza po 50. roku ¿ycia lub powracaj¹cym z emigracji
zarobkowej.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 19 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Senatora Andrzeja Grzyba na 48. po-
siedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. przes³anym przy piœmie z dnia 16 lutego
2010 r. znak: BPS/DSK-043-2393/10, dotycz¹cym utworzenia inkubatorów przedsiê-
biorczoœci jako bodŸca stymuluj¹cego rozwój szeroko rozumianej przedsiêbiorczoœci,
których dzia³alnoœæ s³u¿y³aby pomoc¹ grupom bezrobotnych, zw³aszcza po 50. roku
¿ycia, przedk³adam informacjê na temat instrumentów wsparcia kierowanych do bez-
robotnych (w wieku 45+, 50+) a tak¿e wspieraj¹cych rozwój rynku MSP (ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa) znajduj¹cych siê w gestii ministra w³aœciwego do spraw pracy.

Inkubatory Przedsiêbiorczoœci, Oœrodki Wspierania Przedsiêbiorczoœci oraz
Fundusze Rozwoju Przedsiêbiorczoœci powsta³y w ramach Projektu Banku Œwiato-
wego „Rozwój Ma³ej Przedsiêbiorczoœci – TOR#10”, Projekt powy¿szy realizowany by³
w ramach po¿yczki z BŒ (Miêdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju), któr¹ Rz¹d Pol-
ski uzyska³ w 1991 r. w wysokoœci 80 mln USD. G³ównym celem projektu by³o stworze-
nie w Polsce systemu instytucji aktywnie wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ, nakierowa-
nych na pomoc osobom bezrobotnym lub zagro¿onych utrat¹ pracy oraz integracja lo-
kalnych œrodowisk w celu aktywnego przeciwdzia³ania bezrobociu.

Inkubator Przedsiêbiorczoœci jako jeden z elementów systemu instytucji aktyw-
nie wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ stanowi uzupe³nienie lokalnej infrastruktury da-
j¹cej podstawê do rozwoju gospodarczego regionu. Ten zorganizowany kompleks
gospodarczy ma na celu wspieranie ma³ych, nowo powstaj¹cych firm w pocz¹tkowym
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okresie ich dzia³ania i pomoc w uzyskaniu zdolnoœci do samodzielnego funkcjonowa-
nia i rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej.

Objêtym pomoc¹ inkubatora firmom oferowana jest odpowiednia do potrzeb dzia-
³alnoœci gospodarczej powierzchnia, obs³uga biurowa, us³ugi wspieraj¹ce biznes (doradz-
two ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i techniczne) a tak¿e dostêp do
Ÿróde³ pozyskiwania œrodków finansowych.

Zgodnie z umow¹ zawart¹ z Bankiem Œwiatowym strona polska zobowi¹za³a siê do
monitorowania instytucji pozarz¹dowych uczestnicz¹cych w programie Rozwój Ma³ej
Przedsiêbiorczoœci przez 5 lat od zakoñczenia finansowania projektu. W kwietniu 2005 r.
odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca 10-letni okres realizacji „Projektu Rozwój Ma-
³ej Przedsiêbiorczoœci – TOR#10” jako ca³oœci oraz zamykaj¹ca dwa z trzech jego kom-
ponentów, tj. komponenty dotycz¹ce Inkubatorów Przedsiêbiorczoœci i Oœrodków
Wspierania Przedsiêbiorczoœci.

W zwi¹zku z powy¿szym ww. podmioty nie maj¹ obowi¹zku raportowania z dzia³al-
noœci Inkubatorów Przedsiêbiorczoœci i Oœrodków Wspierania Przedsiêbiorczoœci, nie-
mniej istniej¹ i prosperuj¹ jako instytucje non-profit.

Z ww. „Projektu Rozwój Ma³ej Przedsiêbiorczoœci – TOR#10” w gestii ministra w³a-
œciwego do spraw pracy nadal znajduj¹ siê Fundusze Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,
które z innymi lokalnymi dotacjami na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej s¹ obok
Funduszu Pracy jednym z niewielu Ÿróde³ pozabankowego wsparcia finansowego dla
bezrobotnych podejmuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. FRP funkcjonuj¹ w oparciu
o podpisane umowy i przekazane w œlad za nimi œrodki finansowe (pozostaj¹ce w dys-
pozycji ministra w³aœciwego ds. pracy). Zadaniem Funduszy Rozwoju Przedsiêbiorczo-
œci jest wspomaganie lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie nowo
powstaj¹cych i ju¿ dzia³aj¹cych ma³ych i œrednich firm. Cele dzia³alnoœci FRP s¹ inte-
gralnie zwi¹zane z potrzebami i wymaganiami lokalnych rynków pracy oraz strategi¹
rozwoju lokalnego. Œrodki Funduszu Rozwoju Przedsiêbiorczoœci s¹ form¹ wsparcia fi-
nansowego nie tylko dla bezrobotnych czy osób zagro¿onych grupowymi zwolnieniami
z pracy podejmuj¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale tak¿e dla tych, którzy otrzymali
w okresie ostatnich dwóch lat po¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej ze
œrodków Funduszu Pracy i sp³acaj¹ tê po¿yczkê bez opóŸnieñ, uzyskali poprzednio po-
¿yczkê ze œrodków FRP i sp³acili lub sp³acaj¹ tê po¿yczkê bez opóŸnieñ czy te¿ dla pod-
miotów gospodarczych, które zatrudniaj¹ lub zatrudni¹ dodatkowo do 50 osób
bezrobotnych (w przeliczeniu na pe³ne etaty) skierowanych przez powiatowe urzêdy
pracy. FRP daje szansê dostêpu do œrodków finansowych kilkuset – ju¿ prosperuj¹cym
– podmiotom gospodarczym rocznie, czêsto nieposiadaj¹cym zdolnoœci kredytowej ze
wzglêdu na brak zabezpieczeñ finansowych, od których sektor bankowy uzale¿nia
udzielenie kredytu. Pomoc z lokalnych funduszy po¿yczkowych jest ³atwiej dostêpna
tak¿e dla przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ oraz podmiotów sektora MSP,
ni¿ kredyt bankowy, przede wszystkim ze wzglêdu na uproszczone procedury ubiega-
nia siê o po¿yczkê, jak równie¿ du¿o ni¿szy ni¿ w bankach komercyjnych poziom zabez-
pieczeñ.

Wed³ug za³o¿eñ Regulaminu FRP œrodki z po¿yczki mog¹ byæ przeznaczone na
przedsiêwziêcia gospodarcze w dziedzinie handlu, produkcji lub us³ug. Po¿yczka mo¿e
byæ udzielona do maksymalnej wysokoœci 120 000 z³, a minimalny wk³ad w³asny pod-
miotu ubiegaj¹cego siê o po¿yczkê wynosi 20% wartoœci przedsiêwziêcia. Maksymalny
okres sp³aty po¿yczki wynosi 60 miesiêcy, a maksymalny okres karencji w sp³acie po-
¿yczki wynosi 6 miesiêcy. Oprocentowanie po¿yczki udzielanej ze œrodków FRP wynosi
0,7 stopy procentowej redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP) dla po¿yczek
udzielanych na rozpoczêcie i rozwój dzia³alnoœci gospodarczej i 0,5 stopy procentowej
redyskonta weksla (kredytu redyskontowego NBP) dla po¿yczek udzielanych osobom
bezrobotnym do 25 roku ¿ycia lub absolwentom, którzy nie ukoñczyli 27 roku ¿ycia, na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

W przypadku gdy po¿yczkobiorca dokona³ sp³aty czêœci po¿yczki, sp³ata pozosta³ej
czêœci mo¿e zostaæ przed³u¿ona na okres nieprzekraczaj¹cy 60 miesiêcy ³¹cznego okre-
su po¿yczkowego.
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W przypadku, gdy po¿yczkobiorca nie sp³aci³ ca³ej po¿yczki, a po¿yczka zosta³a
udzielona na okres krótszy ni¿ 60 miesiêcy, okres po¿yczkowy mo¿e zostaæ przed³u¿o-
ny do 60 miesiêcy licz¹c od daty udzielenia po¿yczki.

Program „Solidarnoœæ pokoleñ – dzia³ania dla zwiêkszenia aktywnoœci zawo-
dowej osób w wieku 50 plus” jest pakietem dzia³añ rz¹dowych zmierzaj¹cych do zwiêk-
szenia zatrudnienia osób powy¿ej 50. roku ¿ycia w Polsce. Na pakiet rozwi¹zañ zwiêk-
szaj¹cych zatrudnienie sk³adaj¹ siê, m.in.: obni¿enie kosztów pracy zwi¹zanych z za-
trudnieniem pracowników „50+”, zmiana systemu szkoleñ i podnoszenia kwalifikacji
oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia. Obni¿enie kosztów pracy polega
na zwolnieniu pracodawców z op³acania sk³adek na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, za osoby w wieku przedemerytalnym
(55 lat dla kobiet i 60 lat dla mê¿czyzn). Ponadto pracodawcy w przypadku zatrudnie-
nia osób bezrobotnych w wieku „50+” mog¹ byæ czasowo zwolnieni z odprowadzania
sk³adek. Zwiêkszenie wskaŸnika zatrudnienia wœród osób po 50-tym roku ¿ycia jest
niezbêdne dla utrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce w perspektywie
kolejnych kilkunastu lat. Czêœæ rozwi¹zañ proponowanych w programie jest adreso-
wana tak¿e do osób m³odszych, po 45. roku ¿ycia. Wynika to z oceny ekspertów i prak-
tyków, którzy wskazuj¹, i¿ utrzymanie aktywnoœci zawodowej osób w wieku 50 lat
i wiêcej wymaga odpowiednich dzia³añ tak¿e w stosunku do osób m³odszych.

Program obejmuje dwa zasadnicze kierunki dzia³añ odnosz¹ce siê do rynku pracy
i do modernizacji systemu zabezpieczenia spo³ecznego. Projektuj¹c program „Solidar-
noœæ pokoleñ” rz¹d stara³ siê, aby mia³ on cechê kompleksowoœci i realizowa³ cztery
komponenty flexicurity, czyli: elastyczny system zatrudnienia, ca³oœciowe strategie
kszta³cenia ustawicznego, efektywne polityki rynku pracy i nowoczesne systemy za-
bezpieczenia spo³ecznego.

W ramach ww. programu istniej¹ dzia³ania, które maj¹ na celu przywrócenie zdol-
noœci do zatrudnienia oraz umo¿liwienie podjêcia i utrzymania pracy przez osoby bez-
robotne w wieku powy¿ej 45 lat, ze szczególnym uwzglêdnieniem bezrobotnych
powy¿ej 50. roku ¿ycia. Dzia³ania te s¹ realizowane w formule projektów adresowa-
nych do osób w wieku 45/50 plus, konstruowane w oparciu o podstawowe us³ugi ryn-
ku pracy i wspierane instrumentami promocji zatrudnienia. W szczególnoœci dzia³ania
te koncentruj¹ siê na:

� szkoleniach zawodowych i ogólnych, w tym z zakresu umiejêtnoœci poszukiwania
pracy,

� szkoleniach po³¹czonych z programami przygotowania zawodowego doros³ych,
� szkoleniach po³¹czonych z przyznaniem œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospo-

darczej lub za³o¿eniem spó³dzielni socjalnej,
� szkoleniach po³¹czonych z utworzeniem miejsca pracy u pracodawcy,
� udzielaniu po¿yczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umo¿liwienia,

podjêcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagaj¹cych szczególnych
kwalifikacji,

� refundacji pracodawcy kosztów zatrudnienia bezrobotnego.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot œrodków Fundu-
szu Pracy na finansowanie zadañ w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) powiato-
we urzêdy pracy otrzyma³y w 2009 r. œrodki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na
realizacjê programów zwiêkszaj¹cych aktywnoœæ zawodow¹ osób w wieku 45/50 plus
na ³¹czn¹ kwotê 124.242 tys. z³.

Powiatowe urzêdy pracy zrealizowa³y wydatki w ³¹cznej wysokoœci 105.320 tys. z³,
a pomoc¹ objêto ogó³em 23.783 osoby.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z rozporz¹dzeniem ministra sprawiedliwoœci z dnia 18 grudnia

2009 r. w sprawie zniesienia s¹dów grodzkich (DzU z 2009 r., nr 221
poz. 1745) z dniem 1 stycznia 2010 r. z mapy administracyjnej s¹downictwa
uby³o sto siedemnaœcie s¹dów grodzkich. Ministerstwo Sprawiedliwoœci uar-
gumentowa³o poczyniony krok potrzebnymi oszczêdnoœciami w resorcie.
W praktyce oznacza to wp³ywy bud¿etowe z tak zwanych dodatków funkcyj-
nych sêdziów i kierowników sekretariatów (czyli w granicach oko³o 600–1000 z³)
oraz z wynajmu lokali.

Nikt nie wzi¹³ pod uwagê problemów, które za sob¹ poci¹ga to rozwi¹za-
nie. Po pierwsze, ograniczona zosta³a bliskoœæ s¹dów i ich dostêpnoœæ dla
obywatela, co wprost gwarantuje Konstytucja RP. Po drugie, wydzia³y karne
i cywilne si³¹ rzeczy bêd¹ musia³y przej¹æ sprawy s¹dów grodzkich, a w wiêk-
szych oœrodkach wp³yw spraw siêga³ nawet kilkunastu tysiêcy rocznie (dla
przyk³adu: w S¹dzie Rejonowym w Gdyni w ubieg³ym roku wp³yw spraw
wydzia³u grodzkiego to oko³o dwanaœcie tysiêcy). Nietrudno siê domyœliæ, ¿e
przedmiotowa sytuacja doprowadzi do „zatkania” pracy s¹dów, nie tylko
w zakresie rozstrzygania, ale i poprzez tworzenie na nowo repertoriów, no-
wych przydzia³ów spraw i okreœlanie dodatkowego obci¹¿enia sêdziów. Za-
k³adaj¹c, ¿e nie zostan¹ zlikwidowane miejsca pracy w wydzia³ach karnych
i cywilnych, bêdzie tam pracowa³o niejednokrotnie nawet po kilkudziesiêciu
sêdziów i kilkudziesiêciu pracowników sekretariatów. Doprowadzi to do
chaosu organizacyjnego, gdy¿, jak wiadomo, ju¿ przed reform¹ brakowa³o
miejsca do pracy. Nie wspominam ju¿ o wyd³u¿eniu czasu za³atwiania spraw
i orzekania – a i tak w tym zakresie znajdujemy siê w koñcówce wœród kra-
jów Europy. Tak wiêc przedmiotowa likwidacja przyniesie mniej korzyœci,
a wiêcej strat.

Reasumuj¹c, powiem, ¿e nale¿y siê zastanowiæ, czy aby na pewno by³o
to rozs¹dne posuniêcie.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 24.03.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Grzyba w sprawie zniesie-

nia wydzia³ów grodzkich z³o¿one podczas 48. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 4 lutego 2010 r., które przekazane zosta³o przy piœmie z dnia 16 lutego
2010 r. Nr BPS/DSK-043-2394/10 – uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Na wstêpie pragnê poinformowaæ, ¿e na podstawie przepisów rozporz¹dzenia Mini-
stra Sprawiedliwoœci z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia s¹dów grodzkich
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(Dz. U. Nr 221, poz. 1745), z dniem 1 stycznia 2010 r. zniesione zosta³y wszystkie funk-
cjonuj¹ce w kraju wydzia³y grodzkie.

Uzasadniaj¹c decyzjê w zakresie potrzeby likwidacji wydzia³ów grodzkich, nale¿y
podnieœæ, ¿e w ramach reformy wymiaru sprawiedliwoœci podjête zosta³y dzia³ania
w kierunku bardziej elastycznego ukszta³towania struktury organizacyjnej s¹downic-
twa powszechnego, racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej i administracyjnej
oraz œrodków finansowych wydatkowanych na funkcjonowanie wymiaru sprawiedli-
woœci. Realizacji tych zamierzeñ s³u¿yæ ma m.in. zniesienie niektórych wydzia³ów
w s¹dach rejonowych i s¹dach okrêgowych.

W zwi¹zku z powy¿szym, z dniem 1 lipca 2008 r. zlikwidowane zosta³y 52 wydzia³y
grodzkie, z dniem 1 stycznia 2009 r. – 40, z dniem 1 lipca 2009 r. – 117, a z dniem 1 stycz-
nia 2010 r. – 175 tego rodzaju komórek organizacyjnych.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwoœci brak jest uzasadnienia dla funkcjonowa-
nia dodatkowych wydzia³ów do rozpoznawania spraw o mniejszym stopniu skompliko-
wania. W wydzia³ach grodzkich rozpoznawane by³y proste sprawy karne i wykrocze-
niowe oraz sprawy cywilne. Sprawy cywilne, karne i wykroczeniowe rozstrzygane by³y
tak¿e w wydzia³ach cywilnych i karnych, co powodowa³o niepotrzebny dualizm w orzeka-
niu. Zniesienie wydzia³ów grodzkich skutkuje ujednoliceniem struktury organizacyjnej
s¹dów rejonowych, poprzez skoncentrowanie spraw w wydzia³ach cywilnych i karnych.
Nast¹pi³o zatem pe³ne rozdzielenie pionu cywilnego i karnego, jak te¿ rów- nomierne ob-
ci¹¿enie sêdziów orzekaniem we wszystkich kategoriach spraw cywilnych i karnych.

Funkcjonowanie wydzia³ów grodzkich prowadzi³o przede wszystkim do nieuzasad-
nionej w¹skiej specjalizacji sêdziów orzekaj¹cych w tych komórkach organizacyjnych.
Stan taki by³ wysoce niekorzystny dla dobra wymiaru sprawiedliwoœci, poniewa¿ zabu-
rza³ proces doskonalenia i rozwoju zawodowego sêdziów. W konsekwencji niew³aœciwie
wykorzystane by³y wysokie umiejêtnoœci kadry orzeczniczej.

Zaprezentowane powy¿ej argumenty wskazuj¹, i¿ w przypadku omawianej reorga-
nizacji kwestie zwi¹zane z poszukiwaniem oszczêdnoœci w wydatkach resortu spra-
wiedliwoœci nie mia³y zasadniczego znaczenia.

Po likwidacji wydzia³ów grodzkich sêdziowie orzekaj¹ w pe³nym spektrum spraw,
co korzystnie wp³ynie m.in. na stabilnoœæ orzecznictwa powodowan¹ mo¿liwoœci¹ wy-
miany doœwiadczeñ miêdzy wiêksz¹ liczb¹ sêdziów w danym wydziale.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e podjêcie decyzji o zniesieniu konkretnego wydzia³u grodzkie-
go poprzedzone by³o wnikliw¹ analiz¹ w zakresie liczby etatów w danej komórce orga-
nizacyjnej, obci¹¿enia sêdziów prac¹ orzecznicz¹ oraz wielkoœci wp³ywu spraw.

Istotne jest, ¿e sêdziowie orzekaj¹cy w wydzia³ach grodzkich, podobnie jak i pracow-
nicy administracyjni, zasilili wydzia³y karne i cywilne macierzystych s¹dów rejono-
wych. W zwi¹zku z omawian¹ reorganizacj¹ nie nale¿y zatem spodziewaæ siê wyst¹pie-
nia niebezpieczeñstwa w postaci wyd³u¿enia czasu oczekiwania na rozstrzygniêcie
sprawy. Sprawnoœæ i szybkoœæ postêpowania w sprawach nale¿¹cych dotychczas do
w³aœciwoœci wydzia³ów grodzkich powinna zostaæ zachowana, gdy¿ nie uleg³y zmianie
uproszczone procedury, wg których rozpoznawano przedmiotowe sprawy.

W odniesieniu do wydzia³ów grodzkich o du¿ym wp³ywie spraw funkcjonuj¹cych
w najwiêkszych s¹dach rejonowych w kraju, jak te¿ w przypadku braku mo¿liwoœci lo-
kalowych dla przejêcia przez wydzia³ karny czy cywilny spraw z likwidowanego wydzia-
³u grodzkiego, w miejsce znoszonych wydzia³ów powo³ane zosta³y wydzia³y cywilne
i wydzia³y karne.

Na podstawie przepisów zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci Nr 213/09/DO
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydzia³ów w s¹dach rejonowych,
z dniem 1 stycznia 2010 r. utworzone zosta³y 92 wydzia³y cywilne i wydzia³y karne.
Z kolei przepisami rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie utworzenia wydzia³ów zamiejscowych w niektórych s¹dach rejonowych
oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgowych
i s¹dów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci (Dz. U. Nr 223,
poz. 1787), które wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 r., powo³anych zosta³o 17 za-
miejscowych wydzia³ów karnych.
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W zwi¹zku z tym stwierdziæ nale¿y, i¿ podjête zosta³y dzia³ania organizacyjne w za-
kresie zagwarantowania obywatelom dogodnego dostêpu do s¹du w sprawach, które
uprzednio nale¿a³y do w³aœciwoœci wydzia³ów grodzkich.

W przypadku S¹du Rejonowego w Gdyni, którego przyk³adem pos³u¿y³ siê Pan Se-
nator, Prezes S¹du Okrêgowego w Gdañsku nie wyst¹pi³ o przekszta³cenie funkcjonu-
j¹cych w tej jednostce wydzia³ów grodzkich w wydzia³y cywilne i karne. W celu
natomiast sprawnego rozpoznawania spraw wykroczeniowych, zosta³y one skoncen-
trowane w II Wydziale Karnym.

Bior¹c pod uwagê zaprezentowane powy¿ej argumenty, trudno zgodziæ siê z twier-
dzeniami Pana Senatora wskazuj¹cymi, i¿ zniesienie wydzia³ów grodzkich spowodowa-
³o „chaos organizacyjny” w s¹dach, a tak¿e ograniczona zosta³a „bliskoœæ s¹dów i ich
dostêpnoœæ dla obywateli”. Pragnê podkreœliæ, ¿e konstytucyjna zasada dostêpu do
s¹du realizowana jest przede wszystkim poprzez zapewnienie sprawnego rozpoznawa-
nia spraw przez w³aœciwe s¹dy. Dlatego niezasadne jest zawê¿anie tego prawa jedynie
do bliskiej lokalizacji siedziby s¹du, gdy¿ jego istot¹ jest zagwarantowanie sprawnego
prowadzenia postêpowañ.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu

90 48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r.



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Jurcewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie informujê, ¿e otrzyma³em uchwa³ê Rady Powiatu K³odzkiego

w sprawie przyjêcia stanowiska dotycz¹cego programu pomocowego dla rol-
ników utrzymuj¹cych krowy w ma³ych stadach na obszarach górskich i pod-
górskich.

W podjêtej uchwale Rada Powiatu K³odzkiego zauwa¿a, ¿e konieczne jest
uzupe³nienie programu skierowanego do rolników utrzymuj¹cych krowy
w ma³ych stadach, szczególnie o rolników z terenów powiatów Pogórza
S¹deckiego w województwie dolnoœl¹skim, gdzie przewa¿aj¹ trwa³e u¿ytki
zielone. Nieobjêcie województwa dolnoœl¹skiego programem wspieraj¹cym
wp³ynie negatywnie na sytuacjê ekonomiczn¹ hodowców oraz bêdzie przy-
czyn¹ dalszego zmniejszania siê pog³owia byd³a na tych terenach.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, konieczne wydaje siê objêcie rolników z te-
renów Dolnego Œl¹ska programem wspieraj¹cym.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma nr BPS/DSK-043-2395/10 z dnia 16 lutego 2010 r., prze-

kazuj¹cego treœæ oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Stanis³awa Jurcewicza
podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., uprzejmie przekazujê Pa-
nu Marsza³kowi nastêpuj¹ce informacje.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 73/2009, które
w art. 68 przewiduje mo¿liwoœæ uruchomienia w pañstwach cz³onkowskich tzw.
wsparcia specjalnego, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowany zosta³
m.in. program Wsparcie dla rolników utrzymuj¹cych krowy w województwach Polski
po³udniowo-wschodniej.

Przedmiotowe wsparcie realizowane bêdzie w formie p³atnoœci zwi¹zanej z liczb¹
zwierz¹t aktualnie utrzymywanych przez danego producenta. Art. 68 ust. 1 lit. b ww.
rozporz¹dzenia umo¿liwia ustanowienie wsparcia ukierunkowanego na szczególne
niedogodnoœci, których doœwiadczaj¹ rolnicy w sektorze mleczarskim, wo³owiny i cie-
lêciny, miêsa baraniego i koziego oraz w sektorze ry¿u na obszarach wra¿liwych pod
wzglêdem gospodarczym lub œrodowiskowym lub – w tych samych sektorach – z tytu³u
wra¿liwych gospodarczo rodzajów gospodarki rolnej. Jednoczeœnie, zgodnie z art. 68
ust. 3 akapit pierwszy wy¿ej wymienionego rozporz¹dzenia, przedmiotowe wsparcie
mo¿e zostaæ przyznane tylko w zakresie, który jest niezbêdny, aby stworzyæ zachêtê do
utrzymania obecnych poziomów produkcji.
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Wsparcie to ma zatem charakter regionalny, co wymaga okreœlenia rejonów, w któ-
rych pomoc ta mo¿e byæ przyznawana. Jednoczeœnie w art. 45 rozporz¹dzenia Komisji
(WE) nr 1120/2009 ustawodawca wspólnotowy doprecyzowa³ ten obowi¹zek dla pañ-
stwa cz³onkowskiego, wskazuj¹c kryteria, które powinny byæ brane pod uwagê przy
okreœlaniu rejonów, w których przyznawane jest wsparcie, tj.: w szczególnoœci struktu-
rê i warunki produkcji.

Wsparcie rolników utrzymuj¹cych krowy ma na celu utrzymanie produkcji mle-
czarskiej oraz produkcji wo³owiny i cielêciny w ma³ych gospodarstwach po³o¿onych na
obszarach wra¿liwych gospodarczo (du¿e rozdrobnienie gospodarstw) oraz œrodowis-
kowo (obszary górskie i podgórskie).

Wsparcie to skierowane jest do rolników z 5 wybranych województw (lubelskiego,
ma³opolskiego, podkarpackiego, œwiêtokrzyskiego i œl¹skiego), poniewa¿ rozwi¹zanie
takie wype³nia podstawowe za³o¿enia dotycz¹ce wsparcia specjalnego, okreœlone
w przepisach wspólnotowych. Po pierwsze, chroni dobrze zachowane na tym obszarze
zasoby przyrody i atrakcyjny krajobraz rolniczy (obszary górskie). Po drugie, skierowa-
ne jest do wra¿liwych gospodarczo regionów Polski. Rejon objêty wsparciem charakte-
ryzuje siê szczególnie szybkim spadkiem liczby gospodarstw zajmuj¹cych siê
produkcj¹ mleka oraz pog³owia krów. W roku 2008/09 liczba dostawców mleka w tych
województwach by³a a¿ o 54% ni¿sza ni¿ w roku 2004/05, na pozosta³ym obszarze Pol-
ski równie¿ odnotowano spadek liczby dostawców jednak „tylko” o 28%. W tym samym
okresie odnotowano w województwach objêtych programem 3% spadek produkcji mle-
ka, podczas gdy na pozosta³ym obszarze Polski produkcja z przeznaczeniem na rynek
wzros³a o 14%. Zmianom tym towarzyszy³ spadek pog³owia krów, który w okresie 2003 r.
– 2008 r., na obszarze objêtym programem, wyniós³ a¿ 23%, podczas gdy na pozosta-
³ym obszarze kraju „jedynie” 4%. Ponadto, jest to obszar o najwiêkszym w kraju roz-
drobnieniu gospodarstw, najwiêkszym w Polsce odsetku gospodarstw o wielkoœci
ekonomicznej poni¿ej 4 ESU oraz PKB na jednego mieszkañca poni¿ej œredniej krajo-
wej (oprócz województwa œl¹skiego).

Uruchomienie wsparcia specjalnego w 2010 r. wymaga³o akceptacji przedstawio-
nego programu przez Komisjê Europejsk¹, dlatego koniecznym by³o œcis³e dopasowa-
nie wsparcia do wymogów formalnych ustanowionych przez UE.

Finansowanie wsparcia specjalnego odbywa siê poprzez odpowiedni¹ redukcjê kra-
jowej koperty finansowej, która zosta³a okreœlona w Rozporz¹dzeniu Rady (WE)
Nr 73/2009, przeznaczonej na wyp³atê Jednolitej P³atnoœci Obszarowej. S¹ to œrodki
pochodz¹ce w ca³oœci z bud¿etu wspólnotowego. Na lata 2010–2012 wielkoœæ polskiej
koperty finansowej zosta³a powiêkszona dziêki dodatkowym œrodkom uzyskanym
w wyniku przegl¹du Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. Health Check). Zwiêkszenie to wy-
nosz¹ce ok. 90 mln euro, a wiêc ok. 30 mln euro rocznie, umo¿liwi realizacjê p³atnoœci
do owiec w 5 województwach Polski po³udniowej oraz p³atnoœci do krów w wojewódz-
twach: lubelskim, ma³opolskim, podkarpackim, œwiêtokrzyskim i œl¹skim. Wybór tych
województw pozwoli³ na ustalenie stawki p³atnoœci do krów na poziomie 142,5 euro za
sztukê rocznie (szacuje siê, ¿e wielkoœæ pog³owia krów kwalifikuj¹cych siê do wsparcia
wyniesie w tych województwach 200 tys. sztuk). Rozszerzenie listy województw objê-
tych przedmiotowym wsparciem skutkowa³oby natomiast, zgodnie z przedstawionymi
wyjaœnieniami, zmniejszeniem stawki JPO i w rezultacie przyczyni³oby siê do znaczne-
go obni¿enia ca³kowitego wsparcia bezpoœredniego przys³uguj¹cego krajowym produ-
centom rolnym.

Na zakoñczenie pragnê zauwa¿yæ, i¿ ju¿ w roku 2007 Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, w celu poprawy konkurencyjnoœci polskich producentów byd³a, wprowadzi³, w ra-
mach Krajowych Uzupe³niaj¹cych P³atnoœci Bezpoœrednich, p³atnoœæ uzupe³niaj¹c¹
do powierzchni upraw roœlin przeznaczonych na paszê, uprawianych na trwa³ych u¿yt-
kach zielonych (tzw. p³atnoœæ zwierzêc¹). P³atnoœæ tê mog¹ otrzymaæ wszyscy rolnicy,
którzy w okresie referencyjnym posiadali byd³o wpisane lub zg³oszone do rejestru zwie-
rz¹t gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierz¹t. Zasady przyznawania wspomnianej p³atnoœci reguluje
rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ro-
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dzajów roœlin objêtych p³atnoœci¹ uzupe³niaj¹c¹ oraz szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania oraz wyp³aty p³atnoœci w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego
(Dz. U. Nr 40, poz. 326). Powy¿sze oznacza zatem, ¿e rolnicy posiadaj¹cy byd³o i trwa³e
u¿ytki zielone, podobnie jak w latach wczeœniejszych, mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie,
poza Jednolit¹ P³atnoœci¹ Obszarow¹, równie¿ p³atnoœci zwierzêcej.

w z. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Sk³adam niniejsze oœwiadczenie w zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego

biura senatorskiego licznymi uwagami podaj¹cymi w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ
przygotowanej nowelizacji ustawy – Karty Nauczyciela, dotycz¹cej zwiêksze-
nia nauczycielom pensum i zmuszania ich do wykonywania pracy bez dodat-
kowego wynagrodzenia.

Nauczyciele, którzy s¹ zatrudnieni na pe³nym etacie, musz¹ przepraco-
waæ czterdzieœci godzin w tygodniu. Rozliczani s¹ z osiemnastu godzin dy-
daktycznych, czyli z prowadzenia lekcji. Pozosta³e godziny dziel¹ wed³ug
w³asnego uznania miêdzy rady pedagogiczne, wywiadówki, zajêcia wyrów-
nawcze czy dokszta³canie siê.

Z dniem 1 wrzeœnia 2009 r. MEN, poprzez wprowadzenie art. 42 ust. 2
pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela, nakaza³o ka¿demu nauczycielowi
z ka¿dego typu szko³y przeprowadziæ jedn¹ dodatkow¹ godzinê w tygodniu
do œcis³ego rozliczenia, przeznaczon¹ np. na zajêcia opiekuñcze, wyrównaw-
cze i ze zdolnymi uczniami. Jest to godzina dodatkowej pracy, nieodp³atna,
która nie jest wliczana do pensum. Niestety, ustawa nie precyzuje, jakie to
maj¹ byæ zajêcia, pozostawia tê decyzjê dyrektorom szkó³. Dodatkowa godzi-
na ma byæ rozliczana semestralnie, to znaczy, ¿e nauczyciel nie musi jej wy-
pracowaæ systematycznie raz w tygodniu, ale mo¿e np. prowadziæ zajêcia
przygotowuj¹ce do egzaminów. Od przysz³ego roku szkolnego maj¹ byæ
wprowadzone dwie takie obowi¹zkowe godziny.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi
pytaniami.

1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie?
2. Dlaczego dodatkowe godziny s¹ nieodp³atne i nie wliczaj¹ siê do pen-

sum?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Piotra Kalety z dnia 16 lutego 2010 r.

nr BPS/DSK-043-2396/10 z³o¿onym podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego
2010 r, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Od dnia 1 wrzeœnia 2009 r. zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 674 z póŸn. zm.) w ramach tygodnio-
wego, 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obo-
wi¹zany jest realizowaæ:

1) zajêcia dydaktyczne wychowawcze i opiekuñcze, prowadzone bezpoœrednio z ucz-
niami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze okreœlonym w ust. 3 lub
ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 ustawy,
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2) inne zajêcia i czynnoœci wynikaj¹ce z zadañ statutowych szko³y, w tym zajêcia
opiekuñcze i wychowawcze uwzglêdniaj¹ce potrzeby i zainteresowania uczniów,
z tym, ¿e w ramach tych zajêæ:
a) nauczyciel szko³y podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowi¹za-

ny prowadziæ zajêcia opieki œwietlicowej lub zajêcia w ramach godzin przezna-
czonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szko³y, z wy-
j¹tkiem godzin przeznaczonych na zwiêkszenie liczby godzin obowi¹zkowych
zajêæ edukacyjnych, w wymiarze dwóch godzin w tygodniu,

b) nauczyciel szko³y ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowi¹zany pro-
wadziæ zajêcia w ramach przeznaczonych w ramowych planach nauczania do
dyspozycji dyrektora szko³y, z wyj¹tkiem godzin przeznaczonych na zwiêksza-
nie liczby godzin obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny
w tygodniu,

3) zajêcia i czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem siê do zajêæ, samokszta³ceniem
i doskonaleniem zawodowym.

Zgodnie z powy¿szym, zajêcia o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ww.
ustawy nie s¹ godzinami bezp³atnymi. Jest to praca nauczyciela wykonywana w ra-
mach 40-godzinnego tygodnia pracy oraz ustalonego wynagrodzenia.

W roku szkolnym 2009/2010 na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1), w szkole podstawo-
wej i gimnazjum zajêcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy – Karta Na-
uczyciela, s¹ realizowane przez nauczycieli tylko w wymiarze 1 godziny.

Pragnê zauwa¿yæ, i¿ w art. 42 zapisy ust. 1 i 2, dotycz¹ce tygodniowego czasu pracy
nauczyciela oraz zajêæ realizowanych w ramach 40 godzin pracy, wprowadzi³a ustawa
z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 87,
poz. 395), na podstawie niniejszych przepisów czas pracy nauczyciela zatrudnionego
w pe³nym wymiarze zajêæ nie móg³ przekraczaæ 40 godzin na tydzieñ. W ramach czasu
pracy nauczyciel obowi¹zany by³ realizowaæ:

1) zajêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze prowadzone bezpoœrednio z ucz-
niami lub wychowankami, w wymiarze okreœlonym w ust. 3,

2) inne czynnoœci wynikaj¹ce z zadañ statutowych szko³y,
3) zajêcia i czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem siê do zajêæ, samokszta³ceniem

i doskonaleniem zawodowym.
Obecny stan prawny i zapis art. 42 ust. 2 pkt 2 dookreœla jedynie, i¿ nauczyciele

szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych
s¹ zobligowani do realizacji innych zajêæ i czynnoœci wynikaj¹cych z zadañ statuto-
wych szko³y co najmniej w wymiarze odpowiednio 2 lub 1 godziny w tygodniu. Obo-
wi¹zuj¹ce brzmienie ww. przepisu by³o poprzedzone konsultacjami strony rz¹dowej
z nauczycielskimi zwi¹zkami zawodowymi, które zaowocowa³y porozumieniem zawar-
tym w protokole z konsultacji strony rz¹dowej z nauczycielskimi zwi¹zkami zawodowy-
mi (SPOiW NSZZ „Solidarnoœæ”, FZZ, ZNP) z dnia 21 paŸdziernika 2008 r.

W myœl § 2 ust. 5a pkt 1–2 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicz-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z póŸn. zm.), godziny do dyspozycji dyrektora,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela, to zajêcia zwiêksza-
j¹ce szanse edukacyjne uczniów przeznaczone na pracê z uczniem zdolnym lub z ucz-
niem maj¹cym trudnoœci w nauce oraz zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowania uczniów.
Zajêcia te powinny zatem wychodziæ naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów
poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciê¿aniu trudnoœci, rozwijaniu zdolnoœci lub
pog³êbianiu zainteresowañ, a tak¿e poprzez sprawowanie nad nimi opieki, zale¿nie od
potrzeb. Wspomagaj¹c siê tymi godzinami szko³a podstawowa i gimnazjum mo¿e rów-
nie¿ wzbogaciæ ofertê œwietlicy. Podjêcie decyzji w kwestii, jakie zajêcia bêd¹ realizowa-
ne w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty
Nauczyciela, nale¿y do kompetencji dyrektora szko³y. Godzin tych nie mo¿na jednak¿e
przeznaczyæ na zajêcia obowi¹zkowe, opiekê nad uczniami podczas ich dowozu do
szko³y, doraŸne zastêpstwa oraz nauczanie indywidualne.
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Po szeœciu miesi¹cach obowi¹zywania znowelizowanego art. 42 ust. 2 wymienionej
ustawy, mo¿na stwierdziæ, ¿e wprowadzenie obowi¹zku ewidencjonowania jednej z go-
dzin pracy nauczyciela (poza zajêciami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuñczy-
mi, prowadzonymi bezpoœrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
w wymiarze okreœlonym w art. 42 ust. 3 lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a al-
bo ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela) powoduje pewne trudnoœci wynikaj¹ce z faktu,
¿e jest to nowy obowi¹zek, obecnie na etapie wdra¿ania. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ni-
niejsza nowelizacja wymog³a zmiany organizacyjne w szko³ach ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e
godziny, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela s¹ przezna-
czone z myœl¹ i dla dobra uczniów. Protesty czêœci œrodowiska nauczycielskiego mog¹
wynikaæ np. z braku umiejêtnoœci diagnozowania potrzeb dzieci lub niew³aœciwego
(spóŸnionego) planowania pracy szko³y.

Warto podkreœliæ, ¿e do Ministerstwa Edukacji Narodowej wp³ywa coraz mniej za-
pytañ zwi¹zanych z rozumieniem powy¿szego przepisu, co pozwala przypuszczaæ, ¿e
wiêksza czêœæ dyrektorów szkó³ dobrze radzi sobie z organizacj¹ dodatkowych zajêæ
przeznaczonych dla uczniów. Z kontaktów telefonicznych wynika, i¿ z realizacj¹ i ewi-
dencjonowaniem zajêæ, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta
Nauczyciela nie maj¹ ¿adnych problemów dyrektorzy i nauczyciele specjalnych oœrod-
ków szkolno-wychowawczych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, w szko³ach, w których organizacja i realizacja przepi-
sów art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela wywo³uje problemy i niezadowolenie ze stro-
ny nauczycieli, konieczne jest w³aœciwe zdiagnozowanie oraz identyfikowanie potrzeb
edukacyjnych ucz¹cych siê tam dzieci i m³odzie¿y. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, ¿e zgod-
nie z art. 6 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela, ka¿dy nauczyciel obowi¹zany jest wspie-
raæ ucznia w jego rozwoju, a przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ww. ustawy,
w szczególnoœci pozwala na realizacjê zajêæ: opiekuñczo-wychowawczych, zindywidua-
lizowanych, pomocnych w przezwyciê¿aniu trudnoœci, rozwijaniu zdolnoœci lub pog³ê-
bianiu zainteresowañ uczniów, przy czym realizacja godzin, o których mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie jest obarczona ograniczeniami przepisów w zakresie liczby ucz-
niów uczestnicz¹cych w zajêciach, tematyki, roz³o¿enia w czasie oraz formy realizacji.

Podsumowuj¹c nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, i¿ regulacja przepisu art. 42 ust. 2
pkt 2 lit a i b ustawy – Karta Nauczyciela wynika z prowadzenia spójnej polityki oœwia-
towej sprzyjaj¹cej edukacji m³odego pokolenia, a ponadto aktualne brzmienie przepisu
jest kompatybilne z przepisami dotycz¹cymi organizacji nauczania oraz uwarunkowa-
ne historycznym brzmieniem art. 42 ust. 1–2 ustawy – Karta Nauczyciela.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam niniejsze oœwiadczenie w sprawie postêpowania dotycz¹cego

nara¿enia ma³oletniej Aleksandry na utratê zdrowia i ¿ycia oraz mo¿liwoœci
wznowienia i przeniesienia œledztwa w tej sprawie poza województwo dolno-
œl¹skie do innego okrêgu prokuratury.

W efekcie z³o¿enia zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêp-
stwa w dniu 6 wrzeœnia 2007 r. Prokuratura Rejonowa w M. prowadzi³a œledz-
two w sprawie. Prokuratura Rejonowa w W. by³a w posiadaniu materia³u
dowodowego, w tym osobowego w postaci zeznañ œwiadków, a tak¿e w po-
staci fotografii, na których ma³oletnia Aleksandra nosi wyraŸne œlady pobi-
cia. Postêpowanie prokuratury dotyczy³o podejrzenia o nara¿enie ma³oletniej
Aleksandry na utratê zdrowia i ¿ycia, o czym miejscow¹ prokuraturê powia-
domi³ ojciec ma³oletniej.

Ju¿ w trakcie prowadzonego postêpowania przygotowawczego ojciec
ma³oletniej Aleksandry wielokrotnie interweniowa³, zwracaj¹c uwagê na nie-
rzetelne prowadzenie tego¿ postêpowania przez Prokuraturê Rejonow¹ w M.

W grudniu 2009 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w M. wyda³ postano-
wienie o umorzeniu przedmiotowego œledztwa.

Istniej¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do bezstronnoœci prokuratorów pro-
wadz¹cych postêpowanie, bowiem mimo zebranego w sprawie jednoznacz-
nego materia³u dowodowego prokurator zdecydowa³ siê wydaæ postano-
wienie o umorzeniu postêpowania. Okolicznoœci¹, która w sposób szczególny
uzasadnia potrzebê dog³êbnego przeanalizowania sprawy, jest fakt, ¿e doty-
czy ona uzasadnionych podejrzeñ wyrz¹dzenia krzywdy ma³oletniej dziew-
czynce, o czym œwiadcz¹ zeznania œwiadków.

Ojciec ma³oletniej Aleksandry, który d¹¿y³ do wyjaœnienia sprawy, bez-
skutecznie domaga³ siê przekazania sprawy poza województwo dolnoœl¹s-
kie do innego rejonu prokuratury.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹
o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy mogê liczyæ na zainteresowanie siê omówion¹ spraw¹ przez pana
ministra sprawiedliwoœci?

2. Czy istnieje mo¿liwoœæ wznowienia umorzonego postêpowania oraz
przeniesienia postêpowania do innego rejonu prokuratury, poza wojewódz-
two dolnoœl¹skie, zgodnie z § 105 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci
z dnia 27 sierpnia 2007 r. zawieraj¹cego regulamin wewnêtrzny urzêdowa-
nia powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przekazane przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 r. nr BPS/DSK-

-043-2397/10 oœwiadczenie Senatora Piotra Kalety, z³o¿one podczas 48. posiedzenia
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Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. „w sprawie postêpowania dotycz¹cego nara¿enia
ma³oletniej Aleksandry na utratê zdrowia i ¿ycia oraz mo¿liwoœci wznowienia i przenie-
sienia œledztwa w tej sprawie poza województwo dolnoœl¹skie do innego okrêgu proku-
ratury” – uprzejmie przedstawiam co nastêpuje.

Œledztwo prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w M. dotycz¹ce – miêdzy innymi –
znêcania siê M. K. w okresie od listopada 2001 r. do sierpnia 2007 r. w M. nad Tadeu-
szem K. oraz córk¹ Aleksandr¹ K. poprzez wyzywanie ich s³owami wulgarnymi, wywo-
³ywanie awantur i naruszanie ich nietykalnoœci cielesnej, nara¿enie Tadeusza K. na
bezpoœrednie niebezpieczeñstwo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu poprzez wlewanie
eteru do instalacji wentylacyjnej oraz spowodowanie we wrzeœniu 2004 r., u Aleksan-
dry K. obra¿eñ cia³a w postaci otarcia skóry czo³a, rany t³uczonej ³uku brwiowego i spo-
wodowanie, we wrzeœniu 2007 r., u Tadeusza K. otarcia skóry i st³uczenia okolic barku
lewego, st³uczenia ramienia prawego, st³uczenia g³owy, klatki piersiowej – narusza-
j¹cych prawid³owe funkcjonowanie organizmu na czas poni¿ej siedmiu dni, tj. czynu
z art. 207 § 1 kk, art. 157 § 2 kk i art. 160 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk – zosta³o zakoñ-
czone w dniu 31.12.2008 r. umorzeniem postêpowania z uwagi na brak danych dosta-
tecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa.

Powy¿sze postanowienie zosta³o zaskar¿one przez Tadeusza K. po czym wy¿ej wy-
mieniony cofn¹³ œrodek odwo³awczy, w nastêpstwie czego S¹d Rejonowy w M. – posta-
nowieniem z dnia 3 lipca 2009 r. – pozostawi³ za¿alenie bez rozpoznania i decyzja
o umorzeniu postêpowania uzyska³a walor prawomocnoœci.

Postêpowanie przygotowawcze w przedmiotowej sprawie objête by³o nadzorem
s³u¿bowym Prokuratury Apelacyjnej we Wroc³awiu oraz pozostawa³o w sta³ym zainte-
resowaniu Biura Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

W wyniku podjêtych czynnoœci nadzorczych, akta powy¿szej sprawy oraz 12 spraw
pokrewnych, pozostaj¹cych w zwi¹zku podmiotowo-przedmiotowym ze spraw¹ o poda-
nej wy¿ej sygnaturze, zainicjowanych zawiadomieniami Tadeusza K. o pope³nionych
przestêpstwach (porzucenia dziecka, fa³szywych zeznañ, uniemo¿liwiania wymienio-
nemu kontaktów z dzieckiem, przekroczenia uprawnieñ przez sêdziego rozpoznaj¹cego
sprawê i inne) – poddane zosta³y analizie przez Prokuraturê Apelacyjn¹ we Wroc³awiu
oraz Biuro Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej.

W wyniku tych¿e czynnoœci, decyzje merytoryczne podjête w powy¿szych spra-
wach, ocenione zosta³y jako s³uszne, przy czym z uwagi na z³o¿ony przez Tadeusza K.
wniosek dowodowy o przes³uchanie wskazanych przez wy¿ej wymienionego œwiadków
– uznano za celowe uzupe³nienie, w tym kierunku, prawomocnie zakoñczonego postê-
powania Prokuratury Rejonowej w M.

W konsekwencji powy¿szego, wobec treœci zeznañ z³o¿onych przez dwóch œwiad-
ków obci¹¿aj¹cych Marzenê K., umorzone postêpowanie w zakresie przestêpstwa znê-
cania siê Marzeny K. nad córk¹ Aleksandr¹ – tj. o przestêpstwo z art. 207 § 1 kk,
zosta³o podjête i zarejestrowane przez Prokuraturê Rejonow¹ w M.

Analiza materia³u dowodowego zebranego w toku œledztwa, da³a podstawê do
stwierdzenia, i¿ zeznania z³o¿one przez Tadeusza K. i œwiadka Gra¿ynê G. oraz Alicjê C.
– nie korespondowa³y z relacjami o zdarzeniach przedstawionymi przez innych œwiad-
ków, niezainteresowanych tokiem postêpowania.

Niew¹tpliwym jest, i¿ miêdzy rodzicami Aleksandry K. istnieje konflikt, zaœ sk³ada-
ne przez Tadeusza K. zawiadomienia o przestêpstwach, s¹ wynikiem jego postawy ro-
szczeniowej wobec matki dziecka – Marzeny K.

Z kolei, przed³o¿ona przez Tadeusza K. po up³ywie ok. 4 lat od zdarzenia – fotografia i do-
kumentacja lekarska, w trakcie sk³adania przez wy¿ej wymienionego w dniu 31.10.2007 r.
zawiadomienia o przestêpstwie pobicia dziecka przez matkê, mia³a potwierdzaæ incy-
dent, który zdarzy³ siê pod koniec 2003 r. lub na pocz¹tku 2004 r., podczas którego
rzekomo Marzena K. „rozciê³a dziecku nos”. Tadeusz K. zezna³, i¿ nie by³ on œwiadkiem
powy¿szego i nie potrafi³ podaæ okolicznoœci w jakich dosz³o do pobicia dziecka.

Ponadto, w trakcie przes³uchania wy¿ej wymieniony przytoczy³ fakt, i¿ we wrzeœniu
2004 r. Marzena K. pobi³a córkê, gdy¿ stwierdzi³ u dziecka 2 guzy na g³owie i 2 rozciêcia
skóry. I w tym przypadku, nie by³ on œwiadkiem tego zdarzenia.
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Z do³¹czonej do zawiadomienia obdukcji lekarskiej wynika, i¿ lekarz sporz¹dzaj¹cy
obdukcjê odnotowa³ u dziecka otarcie naskórka z bolesnoœci¹ dotykow¹ obu guzów
czo³owych oraz star¹ bliznê wzd³u¿ grzbietu nosa i ³uku brwiowego i poczyni³ adnota-
cjê, i¿ dziecko, z wywiadu przeprowadzonego z ojcem, zosta³o „pobite” (z zaznaczonym
przez sporz¹dzaj¹cego obdukcjê lekarza znakiem zapytania).

W toku postêpowania przygotowawczego nie ustalono ¿adnych œwiadków, którzy
potwierdziliby powy¿sze zdarzenie, zaœ Marzena K. zezna³a, i¿ dziecko dozna³o lekkich
obra¿eñ cia³a w wyniku upadku w przedszkolu.

Przes³uchana na tê okolicznoœæ wychowawczyni z przedszkola stwierdzi³a, i¿ nie
pamiêta takiego zdarzenia, twierdz¹c jednoczeœnie, i¿ bardzo czêsto zdarza³y siê
w przedszkolu tego typu zdarzenia losowe.

Nie bez znaczenia dla oceny przedstawionego przez Tadeusza K. postêpowania Ma-
rzeny K. wobec córki Aleksandry, mia³y specjalistyczne opinie bieg³ych, w tym powo³a-
nego psychologa i pedagoga, w których stwierdzono, i¿ rodzicem daj¹cym wiêksz¹
gwarancjê sprawowania prawid³owej pieczy nad ma³oletni¹ – jest matka Marzena K.,
której ostatecznie S¹d Rodzinny i Nieletnich powierzy³ sprawowanie w³adzy rodziciel-
skiej.

Ponadto, zdaniem bieg³ych, którzy stwierdzili u Aleksandry K. upoœledzone procesy
myœlenia, obserwacja przejawów jej stosunku do matki – wskazuje na pozytywny
zwi¹zek dziecka z matk¹.

Odmiennego rodzaju spostrze¿enia zawarli biegli lekarze psychiatrzy, po dokona-
nym badaniu Tadeusza K.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, postanowieniem z dnia 31 grudnia 2009 r., postêpowanie
w sprawie znêcania siê Marzeny K., w okresie od listopada 2001 r. do sierpnia 2007 r.
w M. nad córk¹ Aleksandr¹ K. poprzez wyzywanie jej s³owami wulgarnymi, wywo³ywa-
nie awantur i naruszanie jej nietykalnoœci cielesnej oraz spowodowanie we wrzeœniu
2004 r. obra¿eñ cia³a w postaci otarcia skóry czo³a, rany t³uczonej ³uku brwiowego pra-
wego, które naruszy³y czynnoœci narz¹dów cia³a na czas poni¿ej 7 dni – to jest czynu
z art. 207 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk – umorzono wobec braku danych
dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia przestêpstwa.

W dniu 18 stycznia 2010 r. Tadeusz K. zaskar¿y³ powy¿sz¹ decyzjê merytoryczn¹
i akta sprawy wraz z za¿aleniem przekazane zosta³y do S¹du Rejonowego w M., celem
rozpoznania œrodka odwo³awczego. Sprawa zarejestrowana zosta³a w s¹dzie i do-
tychczas s¹d nie wyznaczy³ terminu posiedzenia.

Natomiast w odniesieniu do sformu³owanych w pkt 1 i 2 oœwiadczenia pytañ,
uprzejmie informujê, i¿ przedmiotowa sprawa pozostaje w dalszym ci¹gu w zainteresowa-
niu s³u¿bowym Biura Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, a dalszy
tok postêpowania uzale¿niony bêdzie od rozstrzygniêcia s¹du rozpoznaj¹cego wniesio-
ny œrodek odwo³awczy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Edward Zalewski
Prokurator Krajowy
Zastêpca
Prokuratora
Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim zaniepokojeniem obejrza³em materia³ filmowy emitowany

w ci¹gu ostatnich dni we wszystkich stacjach telewizyjnych w naszym kraju.
Materia³ ten zosta³ nakrêcony przez œwiadków zdarzenia maj¹cego miejsce
w K. w dniu 26 stycznia 2010 r. Na ukazanym filmie widzimy drastyczne sce-
ny z akcji wykonania wyroku s¹du polegaj¹cej na odebraniu matce 9-letniego
syna. Wspomniany materia³ jest dostêpny na stronie internetowej:
http://www.youtube.com/.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzie-
lenie mi odpowiedzi na pytanie: czy na podstawie tego materia³u mo¿na
stwierdziæ, ¿e dosz³o do nieprawid³owoœci podczas wykonywania wyroku
przez organy Policji i kuratora?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ
SEKRETARZA STANU
w MINISTERSTWIE
SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 3.03.2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu RP

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 lutego 2010 roku przekazuj¹cego oœwiadczenie

z³o¿one przez Pana Senatora Piotra Kaletê podczas 48. posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 4 lutego 2010 r. uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

W zwi¹zku z informacjami medialnymi dotycz¹cymi sprawy odebrania ma³oletniego
Aleksandra M. z K. jednemu z rodziców, Departament Wykonania Orzeczeñ i Probacji
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci z urzêdu zleci³ Prezesowi S¹du Okrêgowego w K. prze-
prowadzenie lustracji, opisuj¹cej stan faktyczny w przedmiotowej sprawie, w tym opis
dzia³añ kuratora s¹dowego.

Protokó³ lustracji stwierdza wyraŸnie, ¿e przeprowadzone czynnoœci kuratora s¹do-
wego by³y wykonane w sposób terminowy, bez zbêdnej zw³oki i znajdowa³y oparcie
w przepisach obowi¹zuj¹cego prawa.

Kuratorzy s¹dowi, wykonuj¹cy czynnoœci w ca³ej sprawie wykazali daleko posuniê-
t¹ zapobiegliwoœæ oraz troskê o zabezpieczenie interesów dziecka, poprzez wielokrotne
nak³anianie matki dziecka do podporz¹dkowania siê orzeczeniu s¹du, propozycje
udzielania jej pomocy, a wreszcie przez zabezpieczenie przy odebraniu dziecka pomocy
psychologa, lekarza oraz obecnoœci prokuratora i funkcjonariuszy Policji.

Z analizy dokumentacji do³¹czonej do sprawy oraz sporz¹dzonej lustracji wynika,
¿e pomimo zorganizowanego przez mieszkañców wsi oporu, a tak¿e gróŸb kierowanych
do kuratorów, kurator s¹dowy stara³ siê zapobiec eskalacji napiêcia i d¹¿y³ do polubow-
nego rozwi¹zania sposobu wyegzekwowania orzeczenia s¹du.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e kurator s¹dowy dysponowa³ opini¹ bieg³ego psychologa wska-
zuj¹c¹ wprost na instrumentalne traktowanie dziecka przez matkê, patologiczne uza-
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le¿nienie ch³opca od niej i koniecznoœæ natychmiastowej zmiany œrodowiska, w którym
dziecko przebywa³o. Nadto bieg³y podkreœla³, ¿e w przypadku utrzymywania dalszego
stanu rzeczy dziecku „gro¿¹ zaburzenia emocjonalne, które w przysz³oœci doprowadz¹
do dezintegracji jego osobowoœci, nieosi¹gniêciem odpowiedniego poziomu dojrza³oœci
indywidualnej i spo³ecznej, a w zwi¹zku z tym niezdolnoœci¹ do w³aœciwego funkcjono-
wania w spo³eczeñstwie”.

W zwi¹zku z kolejn¹ (czwart¹) prób¹ wykonania postanowienia S¹du Okrêgowego
w P., kurator podj¹³ s³uszn¹, choæ z pewnoœci¹ dramatyczn¹ decyzjê, o podjêciu dzia-
³añ zmierzaj¹cych do odebrania dziecka i oddania go drugiemu rodzicowi.

Nale¿y bowiem podkreœliæ, ¿e wykonuj¹cy zlecenie przymusowego odebrania dziec-
ka kurator s¹dowy nie jest powo³any do jakiejkolwiek merytorycznej oceny zasadnoœci
wydanego w tym przedmiocie przez s¹d orzeczenia, w szczególnoœci, czy orzeczenie to
w nale¿ytym stopniu uwzglêdnia dobro i interes ma³oletniego dziecka. Kompetencja
w tym zakresie jest zastrze¿ona wy³¹cznie dla s¹du prowadz¹cego sprawê rodziców
dziecka odnoœnie do w³adzy rodzicielskiej, w tym wypadku – S¹du Okrêgowego w P.

Jedyn¹ przeszkod¹ w wykonaniu orzeczenia przez kuratora s¹dowego mog¹ byæ
okolicznoœci wymienione w art. 598(12) kpc (kurator s¹dowy powinien zachowaæ szcze-
góln¹ ostro¿noœæ i uczyniæ wszystko, aby dobro tej osoby nie zosta³o naruszone, a zw³a-
szcza aby nie dozna³a ona krzywdy fizycznej lub moralnej), przy czym ustalenia co do
zaistnienia tych okolicznoœci w konkretnym przypadku, dokonanie ich oceny i znacze-
nia dla ewentualnego zaniechania czynnoœci przymusowego odebrania dziecka – nale-
¿¹ wy³¹cznie do dokonuj¹cego tej czynnoœci kuratora. W niniejszej sprawie kurator nie
stwierdzi³ istnienia takich przeszkód.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e kuratorzy nie tylko zadbali o wykonywanie dzia-
³añ zgodnie z przepisami, ale tak¿e do³o¿yli wiele starañ, aby wszystko odby³o siê z jak
najmniejsz¹ szkod¹ dla ma³oletniego. Przeprowadzana czynnoœæ trwa³a rzeczywiœcie
d³ugo, ale spowodowane to by³o koniecznoœci¹ przeprowadzenia d³ugotrwa³ej rozmowy
z matk¹ dziecka, uœwiadamiaj¹cej jej wyniki badañ psychologicznych i przes³anki de-
cyzji s¹du. Kuratorzy przekonywali matkê dziecka, aby wyda³a je dobrowolnie, a nie
przy u¿yciu si³y. Konieczna by³a równie¿ konsultacja lekarska, albowiem matka dziec-
ka przejawia³a symptomy zas³abniêcia. W trakcie przeprowadzania czynnoœci obecny
psycholog kilkakrotnie s³u¿y³ fachow¹ pomoc¹, reaguj¹c na emocjonalne wyst¹pienia
tak matki, jak i samego ma³oletniego. Ostatecznie – wobec postawy matki – funkcjona-
riusze Policji i kurator odebrali dziecko si³¹, przekazuj¹c je upowa¿nionemu pracowni-
kowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Tego typu sprawy nale¿¹ do najtrudniejszych sposobów wyegzekwowania orzecze-
nia s¹dowego, zw³aszcza przy stawianiu czynnego oporu przez jedno z rodziców. Jed-
nak¿e z uwagi na treœæ orzeczenia wspartego opiniami bieg³ych s¹dowych kurator
s¹dowy nie móg³ post¹piæ inaczej. Podkreœliæ nale¿y, ¿e dramatyczny przebieg wyda-
rzeñ nie by³ zawiniony przez kuratorów lub towarzysz¹ce im osoby, lecz by³ skutkiem
postawy matki, która nie chcia³a podporz¹dkowaæ siê prawomocnemu orzeczeniu
s¹dowemu. Kurator, który odpowiedzialny jest za wykonanie orzeczenia, decyzje o po-
mocy Policji w przeprowadzanych przez siebie czynnoœciach podejmuje dopiero po
wstêpnym ustaleniu postawy uczestników postêpowania. Organy Policji wzywane s¹
do pomocy dopiero wówczas, gdy opór prezentowany przez uczestników nie mo¿e byæ
przez niego pokonany w drodze perswazji.

Jak wynika to z dalszych czynnoœci ma³oletni, przebywaj¹c w Komendzie Policji po
odebraniu matce, zachowywa³ siê spokojnie, bawi³ siê, po¿egna³ z kuratorami. Nie wy-
kazywa³ te¿ wrogoœci ani obaw w stosunku do osoby ojca.

Na marginesie wskazaæ nale¿y, ¿e liczba spraw tej kategorii jest wrêcz znikoma. Na
567.469 spraw rodzinnych, które wp³ynê³y do s¹dów rodzinnych w roku 2008, jedynie
604 dotyczy³y wydania dziecka. Z tych spraw jedynie 109 wniosków zosta³o uwzglêd-
nionych, a w oko³o 10–15% (10–15 spraw) prowadzone by³o postêpowanie o przymuso-
wym odebraniu. W gronie tych ostatnich spraw jedynie kilka mia³o trudny przebieg.
W przypadku odebrania w K. – du¿e zaanga¿owanie Policji wynika³o z oœwiadczenia
z³o¿onego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przez Józefa R., przedstawiaj¹ce-
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go siê jako osoba spokrewniona z matk¹ dziecka, ¿e „on oraz spo³ecznoœæ K. nie zga-
dzaj¹ siê z postanowieniem s¹du i stan¹³ w jej obronie, a matka z dzieckiem pope³ni¹
samobójstwo”.

Jedynie ubocznie mo¿na dodaæ, ¿e w zwi¹zku z przyjêciem przez Radê Ministrów
w dniu 17 maja 2007 r. Programu Dzia³añ Rz¹du w sprawie wykonywania wyroków
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej, Minister
Sprawiedliwoœci realizuje obowi¹zek na³o¿ony w punkcie 13.1.3 programu, przewidu-
j¹cy monitorowanie skali problemu nieskutecznoœci egzekucji postanowieñ s¹dowych
dotycz¹cych kontaktów z dzieckiem b¹dŸ nakazuj¹cych wydanie dziecka.

Ustalenia dokonane w toku prowadzonego w Ministerstwie Sprawiedliwoœci moni-
toringu jednoznacznie wskazuj¹, ¿e przyczyn¹ trudnoœci w realizowaniu orzeczenia
o przymusowym odebraniu dziecka nie jest brak umiejêtnoœci kuratorów i towarzy-
sz¹cych im osób, ale ukrywanie ma³oletnich i g³êboki konflikt miêdzy rodzicami.

Powy¿sza odpowiedŸ na wyst¹pienie Pana Senatora zosta³a udzielona w ramach
kompetencji Ministra Sprawiedliwoœci, a wiêc nie obejmuje zagadnieñ dotycz¹cych
dzia³añ funkcjonariuszy Policji.

Z powa¿aniem

Sekretarz Stanu
w MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w formie spó³ki cywilnej jest do-

skona³ym sposobem na prowadzenie dzia³alnoœci na stosunkowo niewielk¹
skalê, np. zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu turystycznego w sezonie letnim czy zi-
mowym. Wœród wielu zalet wymienia siê m.in. ³atwoœæ tworzenia i póŸniej-
szego prowadzenia oraz du¿¹ dowolnoœæ w kszta³towaniu postanowieñ
umowy spó³ki. Ale mimo licznych zalet zwi¹zanych z za³o¿eniem dzia³alnoœci
w tej formie i jej prowadzeniem pojawiaj¹ siê tak¿e problemy z zawieszeniem
tego rodzaju dzia³alnoœci.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie 20 wrzeœnia 2008 r. przepisów ustawy
z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej zawieszenie dzia³alnoœci w formie spó³ki cywilnej jest mo¿liwe i skutecz-
ne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Sytuacja
taka jest jasna i nie stwarza problemów w momencie, gdy ka¿dy ze wspólni-
ków jest cz³onkiem tylko jednej spó³ki i nie prowadzi jednoczeœnie samodziel-
nej dzia³alnoœci. W innym przypadku zawieszenie dzia³alnoœci spó³ki
cywilnej jest mo¿liwe tylko w momencie równoczesnego zawieszenia pozo-
sta³ej dzia³alnoœci. Powoduje to dwojakie sytuacje problemowe: utratê wszyst-
kich form dzia³alnoœci przez osobê prowadz¹c¹ wiêcej ni¿ jedn¹ formê
dzia³alnoœci lub te¿ koniecznoœæ op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³ecz-
ne i zdrowotne przez przedsiêbiorców niezawieszonych, którzy z uwagi na
pozosta³ych cz³onków spó³ki cywilnej nie maj¹ mo¿liwoœci zawieszenia dzia-
³alnoœci spó³ki.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy istnieje mo¿liwoœæ takiego dostosowania przepisów, które umo¿liwi³o-

by przedsiêbiorcom prowadz¹cym wiêcej ni¿ jeden rodzaj dzia³alnoœci zawie-
szenie tylko jednej z nich w ramach np. spó³ki cywilnej?

Czy osoba, która prowadzi tylko jeden rodzaj dzia³alnoœci w ramach spó³-
ki cywilnej, w przypadku braku mo¿liwoœci zawieszenia dzia³alnoœci ze
wzglêdu na pozosta³ych cz³onków spó³ki, mo¿e zostaæ zwolniona z op³acania
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przes³anego przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 r., znak: BPS/DSK-

-043-2398/10 oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Kazimierza Kleinê podczas
48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., w sprawie zawieszania dzia³alnoœci
gospodarczej prowadzonej w formie spó³ki cywilnej i postawionych w zwi¹zku z tym py-
tañ:

Czy istnieje mo¿liwoœæ takiego dostosowania przepisów, które umo¿liwi³oby przed-
siêbiorcom prowadz¹cym wiêcej ni¿ jeden rodzaj dzia³alnoœci zawieszenie tylko jednej
z nich w ramach np. spó³ki cywilnej?
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Czy osoba, która prowadzi tylko jeden rodzaj dzia³alnoœci w ramach spó³ki cywilnej,
w przypadku braku mo¿liwoœci zawieszenia dzia³alnoœci ze wzglêdu na pozosta³ych
cz³onków spó³ki, mo¿e zostaæ zwolniona z op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³ecz-
ne i zdrowotne?

uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.
Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go-

spodarczej (dalej: ustawy SDG) (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póŸn. zm.) przed-
siêbiorca niezatrudniaj¹cy pracowników mo¿e zawiesiæ wykonywanie dzia³alnoœci
gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przedsiê-
biorca nie mo¿e wykonywaæ dzia³alnoœci gospodarczej i osi¹gaæ bie¿¹cych przychodów
z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej, o czym stanowi art. 14a ust. 3 ustawy SDG.
Literalne brzmienie normy wyraŸnie wskazuje, i¿ zawieszenie wykonywania dzia³alno-
œci gospodarczej jest skuteczne jedynie wówczas, gdy dotyczy ka¿dego rodzaju dzia³alno-
œci oraz wszystkich form wykonywanej przez przedsiêbiorcê dzia³alnoœci gospodarczej.

Dodatkowo ustawa SDG okreœla szczegó³owo prawa i obowi¹zki przedsiêbiorcy
w okresie zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, a mianowicie przedsiê-
biorca:

1) ma prawo wykonywaæ wszelkie czynnoœci niezbêdne do zachowania lub zabezpie-
czenia Ÿród³a przychodów:

2) ma prawo przyjmowaæ nale¿noœci lub obowi¹zek regulowaæ zobowi¹zania, po-
wsta³e przed dat¹ zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej;

3) ma prawo zbywaæ w³asne œrodki trwa³e i wyposa¿enie;
4) ma prawo albo obowi¹zek uczestniczyæ w postêpowaniach s¹dowych, postêpowa-

niach podatkowych i administracyjnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
wykonywan¹ przed zawieszeniem wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowi¹zki nakazane przepisami prawa:
6) ma prawo osi¹gaæ przychody finansowe, tak¿e z dzia³alnoœci prowadzonej przed

zawieszeniem wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej;
7) mo¿e zostaæ poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiêbiorców

wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
W przypadku wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej w formie spó³ki cywilnej za-

wieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej
zawieszenia przez wszystkich wspólników (art. 14a ust. 2 ustawy SDG).

Je¿eli ten warunek nie zostanie spe³niony, w takim przypadku uznaje siê, ¿e przed-
siêbiorcy wykonuj¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ramach spó³ki cywilnej traktowani
bêd¹ w sferze praw i obowi¹zków, szczególnie w sferze podatkowej oraz ubezpieczeñ
spo³ecznych i zdrowotnych, tak jakby nadal wykonywali dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nie
bêdzie mia³ do nich zastosowania art. 14a ustawy SDG.

Na bazie obowi¹zuj¹cych przepisów, nie jest mo¿liwe skorzystanie z instytucji za-
wieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej dla zawieszenia jednego rodzaju
dzia³alnoœci gospodarczej albo zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
wykonywanej jako wspólnik spó³ki cywilnej.

Dla celów ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, wspólnicy
spó³ek cywilnych traktowani s¹ jak osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. Zatem do ka¿dego ze wspólników spó³ek cywilnych stosuje siê takie same za-
sady podlegania wymienionym ubezpieczeniom oraz ustalania podstawy wymiaru
sk³adek na te ubezpieczenia, jak dla osób, które samodzielnie prowadz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.

Odnosz¹c siê szczegó³owo do przedstawionego przez Pana Senatora problemu, na-
le¿y zauwa¿yæ, ¿e spó³ka cywilna nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa, podmio-
tami prawa pozostaj¹ wspólnicy spó³ki cywilnej. W zwi¹zku z tym spó³ka cywilna nie
ma w³asnego mienia – nabywane prawa i zaci¹gane zobowi¹zania wchodz¹ do wspól-
nego maj¹tku wspólników, stanowi¹cego ich wspó³w³asnoœæ ³¹czn¹. Tak¿e wspólnicy,
nie spó³ka, prowadz¹ ewentualne przedsiêbiorstwo, które podlega rejestracji w ewi-
dencji dzia³alnoœci gospodarczej. Zawieraj¹c umowê wspólnicy zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ
do osi¹gniêcia wspólnego celu gospodarczego (art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
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1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.). Do osi¹gniêcia celu spó³ki
zazwyczaj niezbêdne jest utworzenie maj¹tku wspólnego, który powstaje z praw wnie-
sionych w postaci wk³adów oraz z us³ug wspólników. Za zobowi¹zania zaci¹gniête
w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ spó³ki wspólnicy odpowiadaj¹ solidarnie. Prawo do udzia³u
w zyskach oraz obowi¹zek pokrywania strat maj¹ wszyscy wspólnicy. Prawa, jak i obo-
wi¹zki wspólników mog¹, choæ nie musz¹, zostaæ skorelowane z wysokoœci¹ wk³adów.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w umowie spó³ki mo¿na inaczej, ni¿ wskazuje Kodeks cywilny,
ustaliæ stosunek udzia³u wspólników w zyskach i stratach, mo¿na nawet zwolniæ nie-
których wspólników od udzia³u w stratach, natomiast nie mo¿na wy³¹czyæ wspólnika
od udzia³u w zyskach, zgodnie z art. 867 § 1 K.c.

Zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przez jednego ze wspólników
spó³ki cywilnej rodzi³oby tak¿e du¿e w¹tpliwoœci, np. w zakresie ponoszenia odpowie-
dzialnoœci, przez wspólnika niewykonuj¹cego dzia³alnoœci gospodarczej, za zobowi¹za-
nia spó³ki zaci¹gniête w czasie, kiedy zawiesi³by wykonywanie dzia³alnoœci gospodar-
czej. Analogiczna sytuacja dotyczy tak¿e jego udzia³u w zyskach spó³ki.

Wobec powy¿szego nie mo¿na pozytywnie odnieœæ siê do propozycji Pana Senatora
umo¿liwienia zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej przez jednego ze wspólników spó³-
ki cywilnej tak, aby by³ on zwolniony z op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
i zdrowotne, a pozostali wspólnicy kontynuowaliby dzia³alnoœæ gospodarcz¹ spó³ki.

Natomiast odnosz¹c siê do sytuacji, gdy przedsiêbiorca wykonuj¹cy dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ w ramach spó³ki cywilnej oraz dzia³alnoœæ w innej formie (samodzielnie wy-
konywana dzia³alnoœæ), chce kontynuowaæ dzia³alnoœæ poza dzia³alnoœci¹ spó³ki, to
w obecnym stanie prawnym ma tak¹ mo¿liwoœæ poprzez wyst¹pienie ze spó³ki. W prze-
ciwnym wypadku, zawieszenie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przez pozosta-
³ych wspólników spó³ki cywilnej, na bazie obowi¹zuj¹cych przepisów, nie bêdzie
skuteczne.

Ten problem zosta³ dostrze¿ony tak¿e w Ministerstwie Gospodarki i odpowiednia
zmiana ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej zosta³a za-
projektowana oraz w³¹czona do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyj-
nych dla obywateli i przedsiêbiorców, aktualnie poddawanego konsultacjom spo³ecz-
nym i miêdzyresortowym.

Zak³ada siê. ¿e na podstawie wprowadzonej regulacji przedsiêbiorca wykonuj¹cy
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w ró¿nych formach organizacyjno-prawnych, bêdzie móg³ za-
wiesiæ wykonywanie dzia³alnoœci w jednej z tych form.

Z wyrazami szacunku
MINISTER
z up. Rafa³ Baniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Wraz z nowelizacj¹ ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej

z dniem 31 marca 2009 r. wesz³a w ¿ycie koncepcja tak zwanego jednego
okienka, której zadaniem mia³o byæ uproszczenie i skrócenie procedury reje-
stracji firm. Od tego momentu osoby rejestruj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie
musz¹ ju¿ odwiedzaæ poszczególnych urzêdów, a jedynie w³aœciwy dla nich
urz¹d miasta, gminy lub KRS.

Uproszczenie to przynios³o wiele korzystnych efektów. Stanowi ono
szczególne udogodnienie dla osób fizycznych, które rejestruj¹c dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ nie musz¹ czekaæ na wpis do ewidencji dzia³alnoœci, a jedynie
wype³niæ wniosek EDG-1. Co wa¿ne, zniknê³a op³ata wpisowa, która do tej
pory istnia³a i wynosi³a 100 z³. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ rejestracji firmy przez
internet.

Niemniej w praktyce okazuje siê, ¿e koncepcja tak zwanego jednego
okienka nie do koñca spe³nia oczekiwania przedsiêbiorców. Skar¿¹ siê oni
przede wszystkim na to, ¿e rejestracja w praktyce nie sprowadza siê do wi-
zyty w urzêdzie miasta lub gminy. Wniosek EDG-1 stwarza liczne problemy
z prawid³owym uzupe³nieniem i zawiera jedynie podstawowe dane.
W zwi¹zku z tym, rejestruj¹c dzia³alnoœæ, nale¿y tak¿e zg³osiæ siebie i pracow-
ników w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz zg³osiæ formê opodatkowa-
nia w urzêdzie skarbowym.

Przedsiêbiorcy zwracaj¹ uwagê na dalsze problemy przy aktualizacji da-
nych. Czêœæ z nich musi najpierw trafiæ do organu rejestrowego (ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej, KRS), zaœ inne trafiaj¹ bezpoœrednio do zaintere-
sowanych urzêdów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o zainteresowa-
nie siê tymi problemami i odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

Czy istnieje mo¿liwoœæ poszerzenia wniosku EDG-1 o informacje, które
wykluczy³yby koniecznoœæ sk³adania wizyt w innych urzêdach, w których de
facto informuje siê jedynie o jednym lub dwóch aspektach przysz³ej dzia³al-
noœci?

Czy zosta³y podjête dzia³ania maj¹ce na celu takie ujednolicenie systemu
informatycznego, którym pos³ugiwa³yby siê urzêdy zaanga¿owane w proces
rejestracji, aby skrócony zosta³ proces rejestracji dzia³alnoœci gospodarczej?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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OdpowiedŸ

Warszawa, 9 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z 16 lutego br. znak BPS/DSK-043-2398/10, przy którym

przes³ano oœwiadczenie Pana senatora Kazimierza Kleiny w sprawie funkcjonowania
tzw. „jednego okienka”, uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie przepisów ustanawiaj¹cych tzw. „jedno okienko”
w marcu ub.r. Ministerstwo Gospodarki zorganizowa³o szerok¹ pomoc dla organów
ewidencyjnych i przedsiêbiorców. Opracowano szczegó³ow¹ instrukcjê wype³niania
wniosku o wpis do ewidencji, „Poradnik” dla gmin, specjaln¹ stronê internetow¹ zawie-
raj¹c¹ m.in. odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania. Uruchomiono wreszcie ca³o-
dobow¹ infoliniê elektroniczn¹, na któr¹ wp³ywa³y szczegó³owe zapytania zarówno
urzêdników, jak równie¿ i samych przedsiêbiorców. Na podstawie zadawanych pytañ
publikowane s¹ materia³y informacyjne zamieszczane na stronie internetowej Mini-
sterstwa.

„Jedno okienko” integruje jedynie procedury czysto ewidencyjne, nie dotyczy zaœ
innych obowi¹zków przedsiêbiorców, maj¹cych charakter decyzji merytorycznych, biz-
nesowych. Takie te¿ by³o za³o¿enie przyjête przy wprowadzaniu tej instytucji. Mamy jed-
nak pe³n¹ œwiadomoœæ, i¿ oczekiwania spo³eczne s¹ wiêksze. Dlatego Ministerstwo
Gospodarki rozwa¿a rozszerzenie „jednego okienka” na inne procedury. Odpowiednie
propozycje zmiany przepisów w tym zakresie zostan¹ zawarte w projekcie ustawy pod
roboczym tytu³em o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbior-
ców. Projekt tej ustawy by³ przedmiotem wstêpnych konsultacji spo³ecznych. Obecnie
ma on charakter wewn¹trzeresortowy, a jego rozpatrzenie przez Radê Ministrów prze-
widuje siê na koniec drugiego kwarta³u br.

W projekcie ustawy przewiduje siê m.in. rozszerzenie zasady „jednego okienka” na
wybór formy opodatkowania, zg³oszenie rejestracyjne w podatku VAT oraz zg³oszenie
do ubezpieczeñ spo³ecznych przedsiêbiorcy, cz³onków jego rodziny oraz pracowników.
Ponadto projekt przewiduje mo¿liwoœæ zawieszania przez przedsiêbiorcê jednej z form
wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, np. tylko jako wspólnik spó³ki cywilnej. Pro-
pozycje te s¹ zatem zbie¿ne z zagadnieniami poruszanymi przez Pana senatora.

Jednoczeœnie pragnê uprzejmie poinformowaæ, i¿ obecne dzia³ania resortu gospo-
darki w zakresie formalnych obowi¹zków rejestracyjnych przedsiêbiorców koncentruj¹
siê na dwóch projektach. Z koñcem ubieg³ego roku zosta³ uruchomiony punkt kontak-
towy dla przedsiêbiorców, natomiast od 1 lipca 2011 r. ruszy Centralna Ewidencja i In-
formacja o Dzia³alnoœci Gospodarczej. Docelowo obie te instytucje powinny zostaæ
funkcjonalnie po³¹czone. Oba te projekty zmierzaj¹ do utworzenia przyjaznych dla
przedsiêbiorców sposobów komunikowania siê z szeroko pojêt¹ administracj¹, za po-
œrednictwem œrodków ³¹cznoœci internetowej.

Docelowo, dziêki „punktowi kontaktowemu”, przedsiêbiorcy bêd¹ mogli dope³niæ
poprzez internet praktycznie wszelkie procedury urzêdowe zwi¹zane z wykonywan¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Na specjalnej stronie internetowej bêd¹ zamieszczane tak-
¿e przydatne informacje oraz aktualne dane kontaktowe urzêdów, izb gospodarczych
czy stowarzyszeñ pomagaj¹cych przedsiêbiorcom. Utworzenie punktu i zakres jego za-
dañ okreœla dyrektywa 2006/123/WE dotycz¹ca us³ug na rynku wewnêtrznym. Nale-
¿y podkreœliæ, i¿ w Polsce punkt bêdzie „obs³ugiwaæ” wszystkich przedsiêbiorców, bez
wzglêdu na rodzaj wykonywanej przez nich dzia³alnoœci gospodarczej. Ustawa wpro-
wadzaj¹ca punkt zosta³a uchwalona po poprawkach Senatu w dniu 4 marca br.
i przed³o¿ona do podpisu Prezydenta, zaœ us³ugi oferowane za poœrednictwem punktu
bêd¹ sukcesywnie rozwijane.

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. 107



Z kolei CEIDG, która zostanie utworzona 1 lipca 2011 r., bêdzie ogólnodostêpn¹
przez internet baz¹ danych o przedsiêbiorcach. Zast¹pi ona obecne ewidencje gminne,
bêdzie dzia³aæ jedynie wirtualnie. Wpis do CEIDG nie bêdzie wi¹zaæ siê z koniecznoœci¹
wizyty w jakimkolwiek urzêdzie, przedsiêbiorca bêdzie dokonywaæ samorejestracji za
pomoc¹ prostego formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Bêdzie to tzw.
„miêkka” rejestracja, nie bêdzie potrzeby ¿adnego zaœwiadczenia, poniewa¿ do funk-
cjonowania w obrocie wystarczy sam fakt figurowania danej osoby w powszechnie do-
stêpnej przez internet bazie. Natomiast dystrybucja danych ewidencyjnych miêdzy
uprawnionymi urzêdami bêdzie odbywaæ siê automatycznie. Rozwi¹zanie to wyelimi-
nuje wszystkie problemy, z którym na etapie rejestracji dzia³alnoœci obecnie borykaj¹
siê przedsiêbiorcy. Utworzenie CEIDG wynika z przyjêtej w 2008 roku nowelizacji
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem 30 sierpnia 2006 r. zosta³a wydana ogólna interpretacja przepi-

sów prawa podatkowego. Interpretacja ta wprowadza pewien chaos do prze-
pisów zwi¹zanych z opodatkowaniem dotacji otrzymywanych przez podat-
ników ze œrodków unijnych.

W dniu 30 listopada 2009 r. odby³o siê spotkanie parlamentarzystów Po-
morza z przedsiêbiorcami zrzeszonymi w Regionalnej Izbie Przemys³owo-
-Handlowej w Wejherowie. Wœród wielu problemów, które przedstawili
przedsiêbiorcy, pojawi³y siê tak¿e kwestie zwi¹zane z rozliczeniem wspo-
mnianych na wstêpie dop³at z Unii Europejskiej.

W zwi¹zku z problemami poruszonymi w trakcie spotkania zwracam siê
do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

Czy dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej nale¿y opodatkowaæ podat-
kiem dochodowym, czy mo¿e s¹ one wolne od podatku?

Czy istnieje mo¿liwoœæ opracowania takiego programu informacyjnego,
na mocy którego jednostki odpowiedzialne za finansowanie, po konsultacji
z organami skarbowymi, by³yby w stanie informowaæ beneficjentów, jakie
zasady rozliczania dotacji obowi¹zuj¹ w ramach konkretnego programu,
dzia³ania i poddzia³ania?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 18 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na przekazane przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 r. oœwiadczenie Pa-

na Senatora Kazimierza Kleiny w sprawie interpretacji prawa podatkowego dotycz¹cej
opodatkowania œrodków pomocowych otrzymywanych przez podatników ze Wspólnoty
Europejskiej, przedstawiam stanowisko w tej kwestii.

Z oœwiadczenia Pana Senatora wynika, ¿e dla podatników niejasne s¹ wyjaœnienia
Ministra Finansów zawarte w urzêdowej interpretacji prawa podatkowego z dnia
30 sierpnia 2006 r., Nr DD6/8213-8/06/DZ/412, dotycz¹ce kwestii opodatkowania
podatkiem dochodowym œrodków pomocowych otrzymanych z Unii Europejskiej w la-
tach 2004–2006.

Pan Senator prosi tak¿e o wyjaœnienie, czy dotacje otrzymane z Unii Europejskiej s¹
opodatkowane, czy te¿ zwolnione z podatku dochodowego oraz czy istnieje mo¿liwoœæ
opracowania programu informacyjnego, który wskazywa³by beneficjentom jakie zasa-
dy nale¿y stosowaæ przy rozliczaniu dotacji w ramach konkretnego programu, dzia³a-
nia i poddzia³ania.

Uprzejmie informujê, ¿e przepisy podatkowe, w tym tak¿e obowi¹zuj¹ce w latach
2004–2006, zawieraj¹ regulacje zwalniaj¹ce otrzymane œrodki pomocowe od rz¹dów
pañstw obcych, organizacji miêdzynarodowych lub miêdzynarodowych instytucji fi-
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nansowych (art. 17 ust. pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –
CIT oraz art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT).

Pragnê zauwa¿yæ, ¿e pomoc jak¹ otrzymywali beneficjenci w latach 2004–2006, po-
chodz¹c¹ ze œrodków po¿yczonych z bud¿etu pañstwa na prefinansowanie realizowa-
nych programów i projektów pomocowych trudno by³o zakwalifikowaæ do bezzwrotnej
pomocy, jak¹ warunkuje ww. zwolnienie od podatku dochodowego.

Pomoc ta finansowana by³a bowiem w czêœci ze œrodków pochodz¹cych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, a w czêœci z krajowych œrodków bud¿etowych. Po-
moc w czêœci finansowanej ze œrodków bud¿etu nie spe³nia³a przes³anek, aby mo¿na
by³o j¹ uznaæ za dotacjê w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, do której mia-
³oby zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego.

W zwi¹zku z powy¿szym w oparciu o istniej¹ce przepisy Minister Finansów wyda³
urzêdow¹ interpretacjê, w której stwierdzi³, ¿e u podatników prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, bêd¹cych ostatecznymi beneficjentami pomocy pochodz¹cej z funduszy
strukturalnych wspó³finansowanych œrodkami publicznymi, pomoc ta jest obojêtna
podatkowo tj. nie rodzi skutków podatkowych, bowiem wydatki sfinansowane ze œrod-
ków pomocowych, stanowi¹ce koszty podatkowe równowa¿¹ przychody z tytu³u otrzy-
manych œrodków pomocowych. Równie¿ w przypadku przeznaczenia pomocy na
inwestycje, jest ona obojêtna podatkowo, poniewa¿ wydatki na te przedsiêwziêcia nie
s¹ kosztami podatkowymi, a otrzymane œrodki pomocowe na ten cel (jako zwrot wydat-
ków w formie refundacji ze œrodków strukturalnych oraz wspó³finansuj¹cych krajo-
wych œrodków publicznych) nie s¹ przychodem podatkowym.

Pragnê poinformowaæ, ¿e wskazana urzêdowa interpretacja przepisów podatko-
wych zachowa³a aktualnoœæ tak¿e w odniesieniu do dochodów (przychodów) uzyska-
nych ze œrodków pomocowych w ramach programów operacyjnych objêtych
Narodowym Planem Rozwoju w latach 2004–2006, niezale¿nie od terminu wyp³aty po-
mocy (art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832).

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e z uwagi na zmieniaj¹ce siê zasady dotycz¹ce
kwalifikacji œrodków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz
krajowych œrodków wspó³finansuj¹cych w rozumieniu ustawy o finansach publicz-
nych, ulega³o zmianie stanowisko Ministra Finansów w sprawie interpretacji przepi-
sów ustawy CIT i PIT.

W latach 2007–2009 programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84, poz. 712 z póŸn.
zm.), by³y finansowane wed³ug zasad okreœlonych w przepisach ustawy o finansach
publicznych w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Œrodki pomocowe pochodz¹ce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak
i wspó³finansuj¹cych œrodków krajowych przeznaczone na realizacjê tych programów
operacyjnych, by³y wydatkami bud¿etu pañstwa jako dotacje rozwojowe (art. 106
ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zm.).

U beneficjentów œrodków pomocowych uzyskane przychody pochodz¹ce z dotacji
rozwojowych by³y wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie
art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy albo art. 17 ust. 1 pkt 48 tej ustawy wówczas, gdy œrodki te
wyp³acane by³y przez agencje rz¹dowe.

Analogiczne zwolnienia dotyczy³y równie¿ podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (art. 21 ust. 1 pkt 47c i 129 tej ustawy).

Jednoczeœnie wydatki, koszty sfinansowane z przychodów (dochodów) wolnych od
podatku dochodowego na podstawie wskazanych przepisów, nie by³y uwa¿ane za kosz-
ty podatkowe (art. 16 ust. 1 pkt 58 updop i art. 23 ust. 1 pkt 56 updof).

Regulacje te s¹ neutralne podatkowo dla beneficjentów œrodków pomocowych fi-
nansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i wspó³finansuj¹cych kra-
jowych œrodków bud¿etowych, którzy otrzymuj¹ to wsparcie w ramach programów
operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(dochód zwolniony z podatku – wydatki nie s¹ kosztem podatkowym).
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Od 1 stycznia 2010 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 27 stycznia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). W œwietle
tych przepisów œrodki pochodz¹ce m.in. z funduszy strukturalnych, Funduszu Spój-
noœci oraz Europejskiego Funduszu Rybactwa zosta³y okreœlone jako œrodki europej-
skie.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, p³atnoœci na realizacjê projektów w ramach programów finansowanych z udzia-
³em œrodków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego s¹ wolne od
podatku dochodowego, z wyj¹tkiem p³atnoœci otrzymanych przez wykonawców. Wolne
od podatku dochodowego od osób prawnych s¹ tak¿e œrodki finansowe otrzymane
przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego
z udzia³em œrodków europejskich (art. 17 ust. 1 pkt 53 updop). Analogiczne zwolnienia
zawarte s¹ w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1
pkt 136 i 137 updof).

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wydatki sfinansowane z wymienionych powy¿ej œrodków euro-
pejskich nie s¹ uznawane za koszt podatkowy (art. 16 ust. 1 pkt 58 updop i art. 23
ust. 1 pkt 56 updof).

Regulacje te, analogiczne jak w odniesieniu do œrodków otrzymanych w latach
2004–2006; 2007–2009, s¹ obojêtne podatkowo dla beneficjentów œrodków pomoco-
wych pochodz¹cych ze Wspólnoty Europejskiej.

Odnosz¹c siê natomiast do mo¿liwoœci opracowania programu informacyjnego do-
tycz¹cego ogólnych zasad rozliczania dotacji, pragnê poinformowaæ, ¿e z uwagi na
wspomniane wy¿ej zmiany zasad dotycz¹cych kwalifikacji œrodków pomocowych fi-
nansowanych z funduszy strukturalnych oraz krajowych œrodków wspó³finansu-
j¹cych w rozumieniu ustawy o funduszach publicznych, a tak¿e na odmienne stany
faktyczne spraw objêtych wnioskiem o rozliczanie dotacji, postulat ten w praktyce
trudny jest do zrealizowania.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e w razie w¹tpliwoœci co do poprawnoœci zastosowania prawa
podatkowego, podatnik ma mo¿liwoœæ wyst¹pienia do w³aœciwego organu podatkowe-
go z pisemnym wnioskiem o wydanie w jego indywidualnej sprawie, pisemnej interpre-
tacji przepisów prawa podatkowego. Mo¿liwoœæ tak¹ przewiduj¹ przepisy Ordynacji
podatkowej (art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej). Interpretacja wydawana jest w opar-
ciu o przedstawiony stan faktyczny we wniosku i stanowisko wnioskodawcy w spra-
wie. Wniosek ten mo¿e dotyczyæ tak¿e zaistnia³ych stanów faktycznych lub zdarzeñ
przysz³ych. Interpretacja stanowi wi¹¿¹c¹ wyk³adniê dla organów podatkowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Podstawowym obowi¹zkiem ka¿dego pracodawcy jest planowanie urlo-

pu wypoczynkowego swoich pracowników albo jego uzgadnianie. Dotyczy to
zarówno urlopu bie¿¹cego, jak i zaleg³ego, który pozosta³ pracownikowi do
wykorzystania z poprzedniego roku.

Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy urlop, który pozosta³ z minionego roku
kalendarzowego, nale¿y wykorzystaæ do 31 marca roku bie¿¹cego. W skraj-
nych przypadkach w I kwartale nowego roku pracownik mo¿e zostaæ zobligo-
wany do wypoczynku w wymiarze odpowiednio 20 lub 26 dni. Co wiêcej,
pracodawca, który nie udzieli urlopu do koñca I kwarta³u, dopuszcza siê wy-
kroczenia i mog¹ zostaæ na³o¿one na niego sankcje przez inspekcjê pracy lub
mo¿e zostaæ pozwany przez pracownika do s¹du. Pracownik, który nie z³o¿y
swojemu prze³o¿onemu propozycji co do terminu wykorzystania zaleg³ego ur-
lopu, narusza ustalony porz¹dek i mo¿e zostaæ ukarany kar¹ porz¹dkow¹.

Sytuacja taka zdaje siê byæ ustawowym ograniczeniem, które blokuje
pracodawcy mo¿liwoœæ elastycznego kszta³towania czasu pracy, a tak¿e
uniemo¿liwia pracownikowi skorzystanie z prawa do urlopu w terminie odpo-
wiadaj¹cym jego potrzebom.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy mo¿li-
woœæ wykorzystania urlopu za rok bie¿¹cy do koñca roku nastêpnego nie sta-
nowi³aby rozwi¹zania pozwalaj¹cego na elastyczne podejœcie do tematu
zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 10 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oœwiadczenie senatorskie Pana Senatora Kazimierza Kleiny, prze-
kazane przy piœmie z dnia 16 lutego br., znak: BPS/DSK-043-2400/10 dotycz¹ce mo¿-
liwoœci wprowadzenia rozwi¹zania prawnego dopuszczaj¹cego wykorzystanie urlopu
bie¿¹cego do koñca nastêpnego roku kalendarzowego, pragnê uprzejmie wyjaœniæ, co
nastêpuje.

Poruszona przez Pana Senatora kwestia korzyœci p³yn¹cych dla stron stosunku
pracy z wprowadzenia zmiany w art. 168 Kodeksu pracy, dopuszczaj¹cej wyd³u¿enie
okresu wykorzystania zaleg³ego urlopu wypoczynkowego by³a ju¿ wielokrotnie sygnali-
zowana Ministerstwu Pracy i Polityki Spo³ecznej, w szczególnoœci przez organizacje
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pracodawców i pracowników. Z tego wzglêdu, propozycja nowelizacji art. 168 Kodeksu
pracy sta³a siê przedmiotem analizy w Zespole Prawa Pracy i Uk³adów Zbiorowych
Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych.

Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e prowadzone w Zespole prace maj¹ na celu wy³¹cznie
uelastycznienie wyj¹tku, jakim jest mo¿liwoœæ wykorzystania urlopu nabytego w da-
nym roku kalendarzowym, w ci¹gu kolejnego roku kalendarzowego. Nadal zasad¹ po-
zostanie norma zawarta art. 161 Kodeksu pracy, zgodnie z któr¹ pracodawca jest
obowi¹zany udzieliæ pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pra-
cownik uzyska³ do niego prawo.

Istotê zale¿noœci miêdzy przepisami art. 161 i art. 168 Kodeksu pracy wyjaœnia S¹d
Najwy¿szy w uchwale z dnia 20 lutego 1980 r. (sygnatura akt: V PZP 6/79, OSNC
1980/7-8/131), w której stan¹³ na stanowisku, ¿e bieg przedawnienia roszczenia pra-
cownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna siê ostatniego dnia roku kalendarzowego,
w którym pracownik uzyska³ prawo do urlopu (art. 291 § 1 k.p. w zwi¹zku z art. 161
k.p.), chyba ¿e szczególne przepisy Kodeksu pracy lub innych aktów normatywnych
przewiduj¹ obowi¹zek udzielenia przez pracodawcê urlopu w innych terminach.
W uzasadnieniu do tej uchwa³y S¹d Najwy¿szy przedstawi³ pogl¹d, ¿e art. 161 Kodeksu
pracy statuuje okres, w którym pracodawca obowi¹zany jest udzieliæ pracownikowi ur-
lopu. Tym okresem jest rok kalendarzowy, w którym pracownik uzyska³ prawo do urlo-
pu. Pracodawca ma wiêc obowi¹zek zrealizowaæ roszczenie pracownika o urlop
wypoczynkowy przez udzielenie mu tego urlopu w ci¹gu roku kalendarzowego, w któ-
rym pracownik uzyska³ do niego prawo, najpóŸniej wiêc ostatniego dnia danego roku.
Przedstawiona w ten sposób wymagalnoœæ roszczenia o urlop wypoczynkowy znajduje
potwierdzenie w ogólnej zasadzie wynikaj¹cej z art. 455 Kodeksu cywilnego (poprzez
art. 300 Kodeksu pracy stosowanej w prawie pracy), wed³ug której o wymagalnoœci ro-
szczenia decyduje przede wszystkim oznaczenie terminu spe³nienia przez d³u¿nika
konkretnego œwiadczenia. Termin taki dla urlopu wypoczynkowego wyznacza art. 161
Kodeksu pracy.

Inna natomiast – w ocenie S¹du Najwy¿szego – bêdzie data wymagalnoœci roszcze-
nia o urlop wypoczynkowy w razie przesuniêcia urlopu na inny termin, ni¿ to zosta³o
ustalone w planie urlopów, z przyczyn le¿¹cych po stronie pracownika lub pracodaw-
cy, wykraczaj¹cy poza rok kalendarzowy, o którym mowa w art. 161 Kodeksu pracy.
Przyk³adowo, bêdzie to przesuniêcie urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika
umotywowany wa¿nymi przyczynami (art. 164 § 1 k.p.), z przyczyn usprawiedliwia-
j¹cych nieobecnoœæ w pracy (art. 165 i art. 166 k.p.), z powodu szczególnych potrzeb
pracodawcy (art. 164 § 2 k.p.), w wyniku wczeœniejszego odwo³ania pracownika z urlo-
pu z powodu okolicznoœci nieprzewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu (art. 167
§ 1 k.p.).

Urlopu wypoczynkowego, przesuniêtego na skutek wymienionych wy¿ej okoliczno-
œci, pracodawca ma obowi¹zek udzieliæ w terminie póŸniejszym. Jak podkreœla S¹d
Najwy¿szy, trzeba jednak mieæ na uwadze, ¿e Kodeks pracy zakreœli³ w przedmiocie
przesuniêcia pracownikowi urlopu pewne granice czasowe. Stosownie bowiem do art. 168
Kodeksu pracy, udzielenie urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów musi
nast¹piæ najpóŸniej do koñca pierwszego kwarta³u nastêpnego roku kalendarzowego.
Nie dotyczy to takich wypadków, jak np. choroba pracownika (art. 165 pkt 1 i 2
i art. 166 pkt 1 i 2 k.p.) czy urlop macierzyñski (art. 165 pkt 4 i art. 166 pkt 4 k.p.), je¿e-
li trwaj¹ one poza okresem pierwszego kwarta³u nastêpnego roku kalendarzowego.

Ze wskazanych wzglêdów, prace w Zespole Prawa Pracy i Uk³adów Zbiorowych
Trójstronnej Komisji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych dotyczyæ bêd¹ tylko wyd³u-
¿enia (poza pierwszy kwarta³) granic czasowych udzielenia urlopu wypoczynkowego,
który ze wzglêdu na zaistnienie sytuacji wskazanych w przepisach Kodeksu pracy, nie
móg³ byæ wykorzystany w danym roku kalendarzowym. Prace te nie mog¹ natomiast
mieæ na celu wprowadzenia mo¿liwoœci wykorzystywania – wed³ug uznania pracodaw-
cy lub pracownika – urlopu wypoczynkowego przys³uguj¹cego za dany rok kalendarzo-
wy – w okresie np. 2 lat. By³aby to bowiem regulacja sprzeczna z podstawowymi
zasadami prawa, okreœlonymi w art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
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który stanowi, i¿ pracownik ma prawo do corocznych, p³atnych urlopów, w art. 14 Ko-
deksu pracy, w myœl którego pracownik ma prawo do wypoczynku zapewnianego przez
przepisy o urlopach wypoczynkowych oraz w art. 152 Kodeksu pracy, gwarantuj¹cym
pracownikowi prawo do corocznego, nieprzerwanego, p³atnego urlopu wypoczynkowego.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W listopadzie 2009 r. zosta³o podpisane rozporz¹dzenie reguluj¹ce sprze-

da¿ surowca drzewnego na rok 2010. Na mocy tego rozporz¹dzenia ponad
po³owa pozyskanego w tym roku surowca przeznaczona do sprzeda¿y trafi
na internetowe aukcje e-drewno, a pozosta³a czêœæ zostanie sprzedana w ra-
mach negocjacji prowadzonych przez Portal Leœno-Drzewny. Zarz¹dzenie dy-
rektora generalnego Lasów Pañstwowych przewiduje równie¿ sprzeda¿
drewna w ramach innych aukcji i submisji. Do sprzeda¿y detalicznej skiero-
wane zostanie zaledwie 5,7 miliona m3 surowca.

Wprowadzone zmiany powoduj¹ wzrost puli drewna przeznaczonego do
sprzeda¿y w trybie internetowym. Jest to zmiana doœæ znaczna, gdy¿ do tej
pory na tê formê sprzeda¿y przeznaczano zdecydowanie mniej surowca
(w 2009 r. by³a to proporcja 30:70 na korzyœæ Portalu Leœno-Drzewnego, zaœ
w roku 2010 ju¿ 50:50).

W drodze przetargów prowadzonych za poœrednictwem portali interneto-
wych, a tak¿e w wyniku prowadzenia przetargów nieograniczonych przez
Lasy Pañstwowe dosz³o do wyœrubowania cen znacznie powy¿ej uzasadnio-
nego ekonomicznie poziomu. W efekcie wiele licz¹cych siê na rynku drzew-
nym firm pozosta³o z niedostateczn¹ iloœci¹ drewna lub z drewnem kupionym
za drogo, po to tylko, aby utrzymaæ ci¹g³oœæ produkcji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi zapyta-
niami.

1. Czy taki sposób sprzeda¿y drewna, czyli przez internet, powoduje win-
dowanie cen tego surowca?

2. Czy podjête zosta³y dzia³ania w celu wyrównania niedoborów drewna
w zwi¹zku z prowadzeniem przetargów nieograniczonych?

3. Czy system przetargów realizowanych przez Lasy Pañstwowe podda-
wany jest kontroli zewnêtrznej, a jeœli tak, to w jaki sposób?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

OdpowiedŸ

Warszawa, 10.03.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
nawi¹zuj¹c do oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Kazimierza Kleinê podczas

48. posiedzenia Senatu w dniu 4 lutego 2010 roku, w sprawie systemu sprzeda¿y drewna
z PGL Lasy Pañstwowe, przedstawiam odpowiedzi na sformu³owane w nim pytania.

1. Czy taki sposób sprzeda¿y drewna, czyli przez Internet, powoduje windowanie cen
tego surowca?

Wykorzystanie Internetu w sprzeda¿y surowca drzewnego nale¿y traktowaæ jako
wykorzystanie nowoczesnych œrodków komunikacji miêdzy partnerami w obrocie hand-
lowym. Wykorzystanie tej drogi komunikacji jest ju¿ powszechnie stosowane w in-
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nych ga³êziach gospodarki narodowej i nie mo¿na ³¹czyæ wykorzystania Internetu
przez Lasy Pañstwowe jako œrodka s³u¿¹cego do windowania cen. Celem zastosowania
Internetu w sprzeda¿y surowca drzewnego by³o zmniejszenie indywidualnego wp³ywu
decyzji personelu Lasów Pañstwowych na proces zakupu surowca drzewnego przez od-
biorców. Dzia³ania te wynika³y z licznych uwag odbiorców na temat zró¿nicowanego
poziomu obs³ugi w zakresie informacji o ofercie Lasów Pañstwowych oraz kompetencji
personelu. Wykorzystywanie Internetu stwarza mo¿liwoœci szybkiego, niezale¿nie od
miejsca przebywania potencjalnego odbiorcy surowca drzewnego, zapoznania siê
z ofert¹ wszystkich nadleœnictw, ³atwe porównanie oferty oraz wybór najkorzystniej-
szej. W porównaniu z systemem sprzeda¿y wymagaj¹cym poprzednio licznych indywi-
dualnych kontaktów odbiorców z ka¿dym nadleœnictwem, ta forma oferowania
surowca drzewnego przez Lasy Pañstwowe spotka³a siê z pozytywnym odbiorem przed-
stawicieli poszczególnych bran¿ przemys³u drzewnego.

2. Czy podjête posta³y dzia³ania w celu wyrównania niedoborów drewna w zwi¹zku
z prowadzeniem przetargów nieograniczonych?

Lasy Pañstwowe prowadz¹ gospodarkê leœn¹ wed³ug planów urz¹dzania lasu, spo-
rz¹dzanych dla poszczególnych nadleœnictw, konsekwentnie zwiêkszaj¹ powierzchnie
lasów oraz pozyskuj¹ drewno w rozmiarze nieprzekraczaj¹cym mo¿liwoœci biologicz-
nych lasu (stosunek wielkoœci pozyskania do przyrostu w ci¹gu ostatnich 20 lat
kszta³towa³ siê na poziomie ok. 60%). W planach urz¹dzania lasu okreœlony jest
10-letni etat u¿ytkowania g³ównego wyra¿ony w mi¹¿szoœci grubizny netto. Etat ³¹czny
na 10 lat dla nadleœnictwa zatwierdzany jest przez ministra w³aœciwego ds. œrodowiska
i mo¿e ulec zmianie tylko w przypadku klêski lub szkody zagra¿aj¹cej stabilnoœci lasu.
Dla celów zarz¹dzania i statystyki przyjêto nazywaæ „etatem” rocznym dziesi¹t¹ czêœæ
sumy 10-letnich etatów wszystkich nadleœnictw. Wielkoœæ ta uto¿samiana jest z obo-
wi¹zuj¹c¹ roczn¹ norm¹ pozyskania drewna w Lasach Pañstwowych. Œcis³e przestrze-
ganie tej „normy” rocznej nie jest wymagane prawem, co wiêcej, „norma” ta nie mo¿e
byæ œciœle przestrzegana w praktyce, poniewa¿ zarówno potrzeby hodowlane drzewo-
stanów, jak i popyt na drewno s¹ zmienne i znacznie zró¿nicowane w poszczególnych
latach. Pamiêtaæ jednak musimy o ¿elaznej zasadzie, ¿e przekroczenie tej „normy” w jed-
nym roku musi skutkowaæ zmniejszeniem poda¿y w latach nastêpnych. Istniej¹ tak-
¿e ekonomiczne i przyrodnicze bariery swobodnego kszta³towania poda¿y w poszcze-
gólnych latach, jak chocia¿by koniecznoœæ zachowania odpowiedniego nastêpstwa
ciêæ, czy te¿ w miarê równomiernego kszta³towania popytu na us³ugi. Dlatego te¿ nie
mo¿e byæ mowy o dzia³aniach umo¿liwiaj¹cych pokrycie niedoborów drewna zwi¹za-
nych z oprowadzeniem przetargów nieograniczonych.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ stanowisko prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów dotycz¹ce stosowania przetargów nieograniczonych przez Lasy Pañ-
stwowe, jako zjawiska korzystnego dla rozwoju konkurencyjnoœci. Co wiêcej dzia³anie
takie jest w³aœciwe z punktu widzenia jasnych zasad funkcjonowania rynku.

3. Czy system przetargów realizowanych przez Lasy Pañstwowe poddany jest kon-
troli zewnêtrznej, a jeœli tak, to w jaki sposób?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.) Lasy Pañstwowe s¹ pañstwow¹ jednostk¹ organizacyjn¹
nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, która reprezentuje Skarb Pañstwa w zakresie za-
rz¹dzania mieniem. Zgodnie z art. 34 i art. 35 ust. 1 w, ustawy, dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów Pañstwowych oraz nadleœniczy reprezentuj¹ Skarb Pañstwa w stosun-
kach cywilnoprawnych, w zakresie swojego dzia³ania. Nadto nadleœniczy prowadzi sa-
modzieln¹ gospodarkê leœn¹ w nadleœnictwie, na podstawie planu urz¹dzania lasu
oraz odpowiada za stan lasu i bezpoœrednio zarz¹dza lasami, gruntami oraz innymi
nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa, pozostaj¹cymi w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych.

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 Lasy Pañstwowe. Na
podstawie paragrafu 6 Statutu PGL LP Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych w wy-
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konaniu zadañ okreœlonych przez ustawê oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy
a tak¿e innych przepisów prawnych, wydaje zarz¹dzenia i decyzjê obowi¹zuj¹ce w La-
sach Pañstwowych. W myœl paragrafu 8.1 Statutu, Dyrektor Generalny Lasów Pañ-
stwowych ustala szczegó³owe zasady prowadzenia gospodarki leœnej w lasach
zarz¹dzanych przez LP oraz zasady sprzeda¿y przez PGL LP drewna i innych produk-
tów i us³ug. W œwietle powy¿szego Lasy Pañstwowe podlegaj¹ kontroli przewidzianej
dla urzêdów reprezentuj¹cych Skarb Pañstwa.

Jednoczeœnie sprzeda¿ drewna w PGL LP podlega kontroli Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Instytucja ta, stoj¹c na stra¿y przestrzegania zasad wolnego
handlu i konkurencji, prowadzi postêpowanie wyjaœniaj¹ce na wniosek poszkodowa-
nych. W stosunku do jednostek Lasów Pañstwowych by³y ju¿ prowadzone postêpowa-
nia zakoñczone na³o¿eniem kar pieniê¿nych oraz nakazem zmian zasad sprzeda¿y na
zgodne z doktryn¹ przytoczon¹ w odpowiedzi na pierwsze pytanie zawarte w oœwiad-
czeniu.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Kazimierza Kleiny

skierowane do przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witolda Ko³odziejskiego

Magazyn kaszubski „Rodnô Zemia” ukazuje siê na antenie Telewizji
Gdañsk od 1990 r. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki zmianie ustroju w Polsce. Ka-
szubi uzyskali wtedy dostêp do œrodków publicznego przekazu i z tej szansy
skorzystali. Popularnoœæ programu ros³a z roku na rok; najwiêksza jego ogl¹-
dalnoœæ przypad³a na lata 2002–2006. Program by³ ogl¹dany przez ponad
sto tysiêcy widzów. W cotygodniowych badaniach ogl¹dalnoœci wielokrotnie
zajmowa³ pierwsz¹ pozycjê wœród wszystkich produkcji OTV Gdañsk. Rola
programu w promowaniu kaszubszczyzny, kultury regionalnej, umacnianiu
to¿samoœci Pomorzan i budowaniu ich postawy obywatelskiej jest niepodwa-
¿alna, potwierdzona przez znawców regionalizmu w wielu ksi¹¿kach i publi-
kacjach, a tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, przez sympatiê widzów
wyra¿an¹ w utrzymuj¹cej siê wysokiej ogl¹dalnoœci.

Tym bardziej niezrozumia³a by³a decyzja poprzedniej dyrekcji gdañskie-
go oœrodka TVP, która w sierpniu 2008 r. podjê³a próbê ca³kowitej likwidacji
kaszubskiego programu. Tak radykalny krok spotka³ siê jednak ze stanow-
czym sprzeciwem spo³ecznym, wskutek czego po pó³toramiesiêcznej przerwie
program przywrócono. Skrócono go jednak o po³owê, do dziesiêciu minut ty-
godniowo.

Teraz sytuacja kaszubskich programów „Rodnô Zemia” oraz „Tedë jo”
sta³a siê jeszcze trudniejsza. Zarz¹d TVP, argumentuj¹c to trudn¹ sytuacj¹ fi-
nansow¹, zmniejszy³ bud¿et oœrodków regionalnych o blisko 50%! W tej sy-
tuacji zosta³y one zmuszone do zdjêcia z anteny lub do redukcji emisji
w³asnych programów i produkcji. W efekcie od lutego br. kaszubskie progra-
my zosta³y zredukowane do czterech dziesiêciominutowych odcinków w mie-
si¹cu, tak ¿e z trzydziestu minut tygodniowo sprzed trzech lat doprowadzono
do czterdziestu minut emisji obydwu magazynów kaszubskich na miesi¹c.

Nie mo¿na zaakceptowaæ tej sytuacji – przede wszystkim w poczuciu od-
powiedzialnoœci wobec spo³ecznoœci Kaszub i Pomorza za rzeteln¹ realizacjê
Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych. Ustawê o jej
ratyfikacji podpisa³ prezydent RP w 2008 r. Jêzyk kaszubski, uznany za jê-
zyk regionalny w Polsce, podlega ochronie prawnej na podstawie ustawo-
dawstwa krajowego i umów miêdzynarodowych. W zaistnia³ej sytuacji
telewizja publiczna nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku na³o¿onego przez art. 11
Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych oraz przez
art. 21 ust. 1a pkt 8a ustawy o radiofonii i telewizji (chodzi o emitowanie pro-
gramów w jêzyku regionalnym).

Jest oczywiste, ¿e decyzje podejmowane przez TVP powinny braæ pod
uwagê obowi¹zuj¹ce prawo i zmierzaæ do spe³nienia europejskich standar-
dów w zakresie zachowania i rozwoju jêzyka kaszubskiego, dlatego zabie-
ram g³os w imieniu Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego i mówiê, ¿e
oczekujê przywrócenia cotygodniowej emisji programów kaszubskich co naj-
mniej w dotychczasowym wymiarze czasowym. Sprzeciwiam siê marginali-
zowaniu roli oœrodków regionalnych. Oczekujê, i¿ Zarz¹d TVP zagwarantuje
im taki poziom finansowania, aby mog³y wype³niæ misjê telewizji publicznej
i pe³niæ istotn¹ rolê kulturotwórcz¹ w ¿yciu lokalnych spo³ecznoœci. Niepoko-
j¹ca jest sytuacja, w której finanse TVP próbuje siê ratowaæ kosztem oœrod-
ków regionalnych, zaci¹gaj¹c jednoczeœnie kolejne zobowi¹zania finansowe
– a takie z pewnoœci¹ skutki poci¹gnie za sob¹ kolejna ewentualna wymiana
dyrektorów lub innych pracowników w oœrodkach TVP. W sytuacji, gdy bra-
kuje œrodków na realizacjê misji, takie decyzje by³yby przejawem daleko
id¹cej niegospodarnoœci.

Kazimierz Kleina
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Stanowisko

Warszawa, 18 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem (BPS/DSK-043-2402/10), z³o¿onym

przez senatora Kazimierza Kleinê na 48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 ro-
ku, dotycz¹cym m.in. ograniczenia emisji w programie TVP SA Oddzia³ w Gdañsku au-
dycji dla mniejszoœci kaszubskiej uprzejmie informujê, ¿e zwróci³em siê do prezesa
Telewizji Polskiej SA o przedstawienie stanowiska wobec problemów poruszonych
w ww. oœwiadczeniu.

Dalsze informacje w tej sprawie przeka¿ê Panu Marsza³kowi odrêbnie.

Z powa¿aniem

Witold Ko³odziejski

OdpowiedŸ

Warszawa, 19 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym oœwiadczeniem senatora Kazimierza Kleiny z³o¿onym na

48. posiedzeniu Senatu, 4 lutego 2010 roku (BPS/DSK-043-2402/10) uprzejmie infor-
mujê, ¿e informacje na temat powodów ograniczenia wymiaru emisji magazynu ka-
szubskiego „Rodnô Zemia” na antenie Telewizji Gdañsk przekaza³ p. Piotr Ostrowski,
dyrektor TVP SA Oddzia³ w Gdañsku.

W za³¹czeniu przekazujê treœæ tych wyjaœnieñ.
Pragnê jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e KRRiT nie ma podstaw, by stwierdziæ, ¿e usta-

wowy obowi¹zek nadawcy w zakresie uwzglêdniania potrzeb mniejszoœci narodowych
i etnicznych nie jest przez Telewizjê Polsk¹ SA realizowany.

Z powa¿aniem

Witold Ko³odziejski
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Za³¹czniki

Gdañsk, 2010.03.24

Pan
Witold Ko³odziejski
Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
odpowiadaj¹c na Pana pytanie w sprawie magazynu kaszubskiego „Rôdno Zemia”

pozwolê sobie przes³aæ kopiê pisma, które wys³a³em do Prezesa Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego Pana Artura Jab³oñskiego oraz do wiadomoœci Prezesa Telewizji Pa-
na Romualda Or³a, pragn¹c przedstawiæ obecn¹ sytuacjê w Spó³ce. Reasumuj¹c,
wszystkie moje decyzje uwa¿am za zasadne.

Z wyrazami szacunku

Piotr Ostrowski

Gdañsk, 2010.03.11

Pan
Artur Jab³oñski
Prezes
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2 lutego 2010 roku skierowane do Prezesa Tele-

wizji Polskiej SA Pana Romualda Or³a informujê, ¿e zmniejszona liczba produkowa-
nych przez Telewizjê Gdañsk audycji o tematyce kaszubskiej wynika wy³¹cznie
z trudnej sytuacji finansowej w jakiej nieoczekiwanie znalaz³a siê nasza Spó³ka.

Podkreœlam jednak fakt, ¿e ka¿dego tygodnia emitujemy na zmianê premierowe od-
cinki audycji „Tedë jo” i „Rôdno Zemia” (³¹cznie 4 wydania). S¹ one równie¿ powtarzane,
o czym szeroko informujemy naszych widzów poprzez wielokrotn¹ emisjê zwiastunów.
Z ca³¹ moc¹ chcê zwróciæ uwagê Pana Prezesa na fakt, ¿e to sytuacja ekonomiczna
zmusi³a mnie do takich dzia³añ. Maj¹c jednak na uwadze obowi¹zuj¹ce nas przepisy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji obliguj¹ce telewizjê publiczn¹ do wspierania
mniejszoœci narodowych i etnicznych podj¹³em decyzjê tylko o ograniczeniu produkcji,
a nie ca³kowitym jej zawieszeniu. Wiem jak wa¿n¹ misjê pe³ni¹ te programy, dlatego
moja decyzja w tej sprawie odby³a siê kosztem zatrudnionych na etacie w Telewizji
Gdañsk dziennikarzy produkuj¹cych audycje o innej tematyce. Faktem jest, ¿e ¿aden
z autorów programów kaszubskich nie jest pracownikiem etatowym Telewizji Gdañsk.
S¹ programy, które w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ ca³kowicie zniknê³y z anteny nasze-
go programu regionalnego. Nie spotka³o to tytu³ów kaszubskich, które wielkim wy-
si³kiem finansowym s¹ nadal produkowane kosztem innych audycji. Zaznaczam, ¿e
jeœli tylko sytuacja finansowa Spó³ki poprawi siê, z przyjemnoœci¹ podejmê decyzjê
o zwiêkszeniu czêstotliwoœci programów kaszubskich na antenie Telewizji Gdañsk.
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Szanowny Panie Prezesie, ufam, ¿e po zapoznaniu siê z moj¹ argumentacj¹ wyka¿e
Pan zrozumienie dla zaistnia³ej sytuacji i zechce podj¹æ dzia³ania które zaowocuj¹ na-
sz¹ œciœlejsz¹ wspó³prac¹. Chêtnie widzia³bym kierowane przez Pana Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie w roli producenta zewnêtrznego. Zapraszam do rozmów na ten
temat. Gwarantujê bezp³atny czas antenowy dla tego przedsiêwziêcia.

Z powa¿aniem

Piotr Ostrowski
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z informacjami prasowymi o zastawieniu przez firmê Bumar

Sp. z o.o. akcji wchodz¹cej w sk³ad Grupy Bumar firmy Radwar na poczet
kredytu zaci¹gniêtego w ubieg³ym roku zwracam siê z proœb¹ o udzielenie od-
powiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej wyrazi³o zgodê na zaci¹gniêcie
kredytu pod zastaw firmy Radwar?

2. Jakie zobowi¹zania mia³ pokryæ zaci¹gniêty pod zastaw kredyt?
3. Czy firma Bumar Sp. z o.o. sp³aca zaci¹gniêty kredyt?
4. Czy istnieje niebezpieczeñstwo przejêcia firmy Radwar przez zagra-

niczne firmy, co pozbawi polski przemys³ zbrojny istotnego elementu obrony
w zakresie bezpieczeñstwa pañstwa?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA
SKARBU PAÑSTWA

Warszawa, 22 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z Oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Macieja Klimê na 48.

posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r., które zosta³o skierowane do Prezesa Rady
Ministrów Pana Donalda Tuska (znak: BPS/DSK-043-2404/10) w sprawie informacji
prasowych o zastawieniu przez firmê Bumar sp. z o.o. akcji wchodz¹cej w sk³ad Grupy
Bumar firmy Radwar uprzejmie przedk³adam odpowiedzi na poszczególne pytania za-
dane przez Pana Senatora.

1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej wyrazi³o zgodê na zaci¹gniêcie kredytu pod
zastaw firmy Radwar?

Minister Obrony Narodowej nie jest organem w³aœciwym do wyra¿ania zgody na za-
ci¹gniêcie kredytu przez spó³ki sektora obronnego, w tym tak¿e Bumar sp. z o.o. Nato-
miast w obecnym sk³adzie Rady Nadzorczej Bumar sp. z o.o., obok reprezentantów
Ministra Skarbu Pañstwa i Ministra Gospodarki, zasiada tak¿e przedstawiciel Ministra
Obrony Narodowej. Decyzja o kredycie zosta³a podjêta z zachowaniem nale¿ytej sta-
rannoœci, z udzia³em w procesie decyzyjnym i na podstawie prawomocnych uchwa³ or-
ganów Spó³ki. Zarówno Zarz¹d Bumar sp. z o.o., jak te¿ Rada Nadzorcza, dysponowa³y
pe³n¹ wiedz¹ o sytuacji ekonomicznej Bumar sp. z o.o. i Grupy Bumar, a podejmuj¹c
decyzjê uwzglêdni³y wszelkie wynikaj¹ce z tego ryzyka i zagro¿enia.

2. Jakie zobowi¹zania mia³ pokryæ zaci¹gniêty pod zastaw kredyt?
Spó³ka Bumar zaci¹gnê³a kredyt na sfinansowanie ostatniej czêœci tzw. „kontraktu

malezyjskiego” – najwiêkszego w ostatnich latach kontraktu zbrojeniowego realizowa-
nego przez Bumar sp. z o.o. Finalna czeœæ kontraktu dotyczy³a produkcji i dostawy
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sprzêtu towarzysz¹cego i pomocniczego, tj. mostów, wozów zabezpieczenia techniczne-
go itp. W celu czêœciowego sfinansowania tego etapu kontraktu, we wrzeœniu 2009 ro-
ku, Bumar sp. z o.o. zaci¹gn¹³ kredyt w wysokoœci 18 mln USD, co pozwoli³o
zrealizowaæ pozosta³e zadania produkcyjne. Aktualnie do wykonania pozosta³y przed-
siêwziêcia zamykaj¹ce, w tym transport sprzêtu, który – w sferze odpowiedzialnoœci
kontraktowej – le¿y po stronie zamawiaj¹cego.

3. Czy firma Bumar sp. z o.o. sp³aca zaci¹gniêty kredyt?
Termin p³atnoœci kredytu jeszcze nie min¹³ i w zwi¹zku z tym w chwili obecnej nie

istnieje potrzeba jego sp³aty. Kredyt zosta³ zawarty na finansowanie kontraktu i ze
œrodków pochodz¹cych z tego kontraktu zostanie sp³acony. W ocenie Spó³ki nie ma
obaw dotycz¹cych niewyp³acalnoœci odbiorcy, którym jest malezyjskie ministerstwo
obrony narodowej, gdy¿ klient ten dotychczas terminowo i bez zastrze¿eñ rozlicza³ siê
ze swoich zobowi¹zañ wzglêdem Bumar sp. z o.o.

4. Czy istnieje niebezpieczeñstwo przejêcia firmy Radwar przez zagraniczne firmy, co
pozbawi polski przemys³ istotnego elementu obrony w zakresie bezpieczeñstwa
pañstwa?

Przyjête z bankiem ustalenia chroni¹ interes Bumaru, gdy¿ zabezpieczenie obej-
muje tylko znikom¹ czêœæ wartoœci Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki
Profesjonalnej „Radwar” SA a wartoœæ akcji musi byæ ustalona przez wspólnie wybra-
nego audytora. Zabezpieczenia te s³u¿¹ ewentualnym próbom wrogiego przejêcia lub
przejêcia po zani¿onej cenie. Wartoœæ zaci¹gniêtego kredytu stanowi zaledwie u³amek
wartoœci rynkowej Spó³ki Radwar szacowanej na ok. 300 mln USD, a ewentualna sp³a-
ta zobowi¹zania nast¹pi³aby jedynie do wysokoœci kwoty zad³u¿enia.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Przerwy w dostawie energii elektrycznej, przerwanie dostaw wody oraz

brak ³¹cznoœci telefonicznej to efekt panuj¹cych w styczniu 2010 r. trudnych
warunków atmosferycznych, które w szczytowym momencie przyczyni³y siê
do pozbawienia energii elektrycznej i ciep³ej wody oko³o 25 tys. odbiorców
w województwach ma³opolskim, œl¹skim i œwiêtokrzyskim. Ta sytuacja przy-
czyni³a siê równie¿ do dramatu m.in. osób bezdomnych. Jak podaje Rz¹dowe
Centrum Bezpieczeñstwa, w ostatnich trzech miesi¹cach w Polsce zamarz³o
dwieœcie dwadzieœcia jeden osób. Tak trudne warunki by³y powodem bezpo-
œredniego zagro¿enia ¿ycia oraz zdrowia mieszkañców m.in. województw ma-
³opolskiego, œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego.

Wobec powy¿szego proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie dzia³ania podj¹³ rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej oraz administra-

cja w województwach ma³opolskim, œl¹skim i œwiêtokrzyskim w zwi¹zku
z d³ugotrwa³ymi przerwami dostaw energii elektrycznej, wody oraz ³¹cznoœci
telefonicznej w styczniu 2010 r.?

2. Jakie dzia³ania usprawniaj¹ce podejmie rz¹d RP, aby w przysz³oœci
problemy w takich sytuacjach by³y rozwi¹zywane znacznie szybciej?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 16 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 lutego 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2404/10), skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska, przekazu-
j¹cego oœwiadczenie Senatora RP z³o¿one podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu
4 lutego 2010 roku w sprawie dzia³añ Rz¹du RP oraz administracji w województwach:
ma³opolskim, œl¹skim i œwiêtokrzyskim w zwi¹zku z d³ugotrwa³ymi przerwami dostaw
energii elektrycznej, wody oraz ³¹cznoœci telefonicznej w styczniu 2010 roku, z upowa¿-
nienia Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki oraz Minis-
trem Infrastruktury, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Z informacji przekazanych przez Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa wynika, i¿
dzia³ania w zakresie reagowania kryzysowego w przypadku wyst¹pienia awarii energe-
tycznych, podejmowane s¹ na poziomie gminy, powiatu, województwa oraz na pozio-
mie centralnym. Rozwi¹zania przyjête w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarz¹dzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z póŸn. zm.) zosta³y oparte na zasa-
dzie subsydiarnoœci w³adz na poszczególnych szczeblach. Z dotychczasowych do-
œwiadczeñ wynika, i¿ planowanie na wypadek zagro¿eñ i reagowanie – winno odbywaæ
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siê na mo¿liwe najni¿szym poziomie – stosownie do skali zagro¿enia. W przypadku bra-
ku mo¿liwoœci dzia³ania na poziomie podstawowym dla danej sytuacji, uruchamiane
s¹ si³y i œrodki z odpowiednio wy¿szego szczebla, przy jednoczesnym zapewnieniu efek-
tywnego systemu bie¿¹cego obiegu informacji, dotycz¹cego rozwoju sytuacji.

Wskazana powy¿ej ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym, wprowadzi³a obowi¹zek
sporz¹dzania planów reagowania kryzysowego na poziomach: krajowym, wojewódz-
kim, powiatowym i gminnym. We wszystkich województwach obowi¹zuj¹ aktualne
plany reagowania kryzysowego, w których okreœlone zosta³y m.in.: procedury reago-
wania w sytuacji wyst¹pienia przerw w dostawach energii elektrycznej. Podkreœliæ jed-
nak przy tym nale¿y, i¿ – z uwagi na stan infrastruktury przesy³owej – brak jest mo¿li-
woœci podjêcia przez podmioty administracji dzia³añ o charakterze prewencyjnym.
Mo¿liwym jest jedynie do³o¿enie wszelkich starañ w zakresie jak najsprawniejszego re-
agowania na zaistnia³¹ sytuacjê.

Zasadnym zatem wydaje siê przyjêcie za³o¿enia, i¿ w pierwszej kolejnoœci reaguj¹
struktury „najbli¿sze” zagro¿eniu, zarówno terytorialnie, jak i merytorycznie. Dzia³ania
jednostek administracji rz¹dowej oraz samorz¹dowej, a tak¿e s³u¿b ratowniczych
i wojska zwi¹zane z awariami sieci energetycznej, prowadzone s¹ w sposób adekwatny
do skali kryzysu z wykorzystaniem wszystkich dostêpnych œrodków. Podkreœliæ nale-
¿y, i¿ ze wzglêdu na charakter awarii, wykorzystanie s³u¿b innych ni¿ energetyczne by-
³o mo¿liwe tylko w ograniczonym zakresie.

W dniu 4 grudnia 2009 roku Rada Ministrów zatwierdzi³a Krajowy Plan Reagowa-
nia Kryzysowego, w którym zamieszczone zosta³y procedury na wypadek poszczegól-
nych zagro¿eñ (Procedura nr 14 dotyczy reagowania kryzysowego przy zdarzeniach
zwi¹zanych z zak³óceniem w systemie elektroenergetycznym). Przedmiotowe procedu-
ry uruchamiane s¹ w przypadku koniecznoœci wsparcia szczebla wojewódzkiego przez
organy i podmioty centralne.

W myœl art. 2 ww. ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, zarz¹dzanie kryzysowe to
dzia³alnoœæ organów administracji publicznej bêd¹ca elementem kierowania bezpie-
czeñstwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygo-
towaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia³añ,
reagowaniu w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków
oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. W zwi¹zku z powy¿szym,
a tak¿e ze wzglêdu na nadzwyczajny charakter sytuacji, która zaistnia³a w styczniu
2010 roku, organy administracji publicznej, w tym m.in.: Pañstwowa Stra¿ Po¿arna,
Lasy Pañstwowe i Si³y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – chc¹c maksymalnie skró-
ciæ okres odbudowy i przyspieszyæ moment uzyskania przez odbiorców mo¿liwoœci
korzystania z energii elektrycznej – podjê³y dzia³ania w zakresie likwidacji skutków
awarii sieci elektrycznej. Przedsiêbiorstwom energetycznym usuwaj¹cym skutki ww.
awarii zosta³o równie¿ zapewnione bezpoœrednie wsparcie techniczne poprzez wycin-
kê i usuwanie drzew, likwidacjê uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, usuwa-
nie oblodzenia oraz zapewnienie sprzêtu technicznego m.in.: pojazdów specjalistycz-
nych, wci¹garek, sprzêtu wysokoœciowego. W ramach wsparcia ludnoœci dostarczone
zosta³y i wykorzystane agregaty pr¹dotwórcze do zasilania obiektów istotnych z lo-
kalnego punktu widzenia tj.: oœrodki zdrowia, oczyszczalnie œcieków i wodoci¹gi.
W niektórych przypadkach mieszkañcom miejscowoœci dotkniêtych awari¹ sieci
energetycznej, przy pomocy samochodów Stra¿y Po¿arnej, zapewnione zosta³y dosta-
wy wody pitnej.

Podkreœliæ nale¿y, i¿ sta³y monitoring na szczeblu wojewódzkim prowadzi³y Woje-
wódzkie Centra Zarz¹dzania Kryzysowego, a na szczeblu centralnym Rz¹dowe Cen-
trum Bezpieczeñstwa. Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa na bie¿¹co analizowa³o
sytuacjê z raportów i ostrze¿eñ, prowadzi³o monitoring mediów oraz by³o w sta³ym kon-
takcie z Wojewódzkimi Centrami Zarz¹dzania Kryzysowego, jak równie¿ monitorowa³o
sytuacjê pod k¹tem mo¿liwoœci wyst¹pienia sytuacji kryzysowej, o której mowa
w art. 3 ust. 1 ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

W wyniku przeprowadzonej analizy sytuacji, która mia³a miejsce w styczniu 2010
roku sporz¹dzono szereg wniosków i rekomendacji, takich jak m.in.:
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– infrastruktura niezbêdna do funkcjonowania lokalnej spo³ecznoœci winna zostaæ
zaopatrzona w awaryjne Ÿród³a zasilania. Przedmiotowy obowi¹zek dotyczyæ powi-
nien co najmniej oœrodków zdrowia, budynków pogotowia ratunkowego, przepom-
powni zasilaj¹cych sieci wodoci¹gowe oraz oczyszczalni œcieków. Z warunku tego
mo¿na zrezygnowaæ w przypadku tych miejscowoœci, które posiadaj¹ trójstronne,
niezale¿ne zasilanie;

– poprawa stanu infrastruktury zwi¹zanej z napowietrznymi liniami energetyczny-
mi ³¹cznie z usuwaniem drzew mog¹cych stanowiæ dla nich zagro¿enie;

– koniecznoœæ zapewnienia przez regionalnych operatorów sieci energetycznych
skutecznego systemu sta³ego monitorowania i analizowania wszystkich informa-
cji meteorologicznych, w celu okreœlenia zjawisk pogodowych mog¹cych doprowa-
dziæ do odciêcia dostaw energii elektrycznej (szadŸ, burza œnie¿na i wichury, ich
Ÿróde³ powstania, lokalizacji, intensywnoœci, czasu trwania i przewidywanych
konsekwencji).

Wykonany zosta³ tak¿e opis powstawania oraz przegl¹d metod usuwania zalodze-
nia na przewodach energetycznych, które jest jedn¹ z g³ównych przyczyn zimowych
awarii energetycznych.

Odnosz¹c siê do kwestii podjêcia przez Rz¹d RP dzia³añ usprawniaj¹cych w przy-
sz³oœci reagowanie w podobnych sytuacjach uprzejmie informujê, i¿ Minister Infra-
struktury w art. 176a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomu-
nikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póŸn. zm.), wprowadzi³ zapisy nak³adaj¹ce na
przedsiêbiorców telekomunikacyjnych ustawowy obowi¹zek:

– uwzglêdniania mo¿liwoœci wyst¹pienia: sytuacji kryzysowych, stanów nadzwy-
czajnych lub bezpoœrednich zagro¿eñ dla infrastruktury przedsiêbiorcy, zwanych
dalej „sytuacjami szczególnych zagro¿eñ”, w celu zapewnienia ci¹g³oœci œwiadcze-
nia us³ug telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej,

– posiadania aktualnych i uzgodnionych planów dzia³añ w sytuacjach szczególnych
zagro¿eñ, dotycz¹cych m.in. wspó³pracy z podmiotami i s³u¿bami wykonuj¹cymi
zadania w zakresie ratownictwa, niesienia pomocy ludnoœci, a tak¿e zadañ na
rzecz obronnoœci, bezpieczeñstwa pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicz-
nego oraz z podmiotami w³aœciwymi w sprawach zarz¹dzania kryzysowego, wska-
zanymi w ramach uzgodnieñ planów.

Zgodnie z art. 176a ust. 4 ww. ustawy, po stwierdzeniu wyst¹pienia sytuacji szcze-
gólnych zagro¿eñ lub po uzyskaniu informacji o ich wyst¹pieniu od podmiotów lub
s³u¿b, przedsiêbiorca telekomunikacyjny podejmuje niezw³ocznie dzia³ania okreœlone
w planach. Szczegó³y dotycz¹ce ww. planów, doprecyzowane zosta³y – zgodnie z upo-
wa¿nieniem zawartym w art. 176a ust. 5 ww. Prawa telekomunikacyjnego – w rozpo-
rz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie planu dzia³añ
przedsiêbiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagro¿eñ (Dz. U. Nr 15,
poz. 77).

Minister Infrastruktury poinformowa³ ponadto, i¿ – z uwagi na sytuacjê zaistnia³¹
w styczniu 2010 roku, przedsiêbiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi uru-
chomili procedury wynikaj¹ce z powy¿szych planów dzia³añ, co pozwoli³o na unikniê-
cie wiêkszych zak³óceñ w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych.

Z informacji przekazanych przez Ministra Gospodarki wynika, i¿ przygotowany zo-
sta³ projekt za³o¿eñ do ustawy maj¹cej na celu likwidacjê barier przy planowaniu i rea-
lizacji inwestycji w rozbudowê urz¹dzeñ liniowych. Przysz³a ustawa bêdzie
w szczególnoœci normowaæ zasady wyodrêbniania gruntów, na których bêd¹ lokalizo-
wane urz¹dzenia liniowe maj¹ce znaczenie z uwagi na realizacjê celu publicznego.
W zwi¹zku z powy¿szym, w przedmiotowej ustawie znajd¹ siê regulacje, zgodnie z któ-
rymi pozyskiwanie nieruchomoœci bêdzie polega³o na tworzeniu specjalnych pasów
gruntu, na których lokalizowane zostan¹ ww. urz¹dzenia. Przedmiotowe za³o¿enia
przewiduj¹ równie¿ rozwi¹zania dla takiej kwestii jak uregulowanie i uproszczenie za-
sad umieszczania w tych pasach urz¹dzeñ liniowych celu publicznego, co w znaczny
sposób ma przyspieszyæ budowê nowych urz¹dzeñ oraz modernizacjê ju¿ istniej¹cych
urz¹dzeñ liniowych, w tym sieci elektroenergetycznych.
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Jednoczeœnie, w celu jak najszybszego rozwi¹zania problemu zwi¹zanego z plano-
waniem inwestycji w rozbudowê elektroenergetycznej sieci przesy³owej, Minister Go-
spodarki w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury przyst¹pi³ do przygotowywania
programu zadañ rz¹dowych, o którym mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 roku o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póŸn.
zm.), do ww. programu przygotowywana jest strategiczna ocena oddzia³ywania na œro-
dowisko.

Dodatkowo, w celu ograniczenia liczby awarii spowodowanych przewracaj¹cymi
siê drzewami, Ministrowie: Gospodarki oraz Œrodowiska, wspólnie z Generaln¹ Dyrek-
cj¹ Ochrony Œrodowiska, Generaln¹ Dyrekcj¹ Lasów Pañstwowych, Rz¹dowym Cen-
trum Bezpieczeñstwa oraz przy udziale organizacji pozarz¹dowych, przygotowali
propozycje zmian m.in. w ustawach: z dnia 28 wrzeœnia 1991 roku o lasach (t.j.: Dz. U.
2005 roku Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.) oraz z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (t.j.: Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z póŸn. zm.).

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o przedstawienie stanowiska rz¹du Rzeczypospo-

litej Polskiej w sprawie decyzji podjêtej przez Federalny Urz¹d ¯eglugi i Hyd-
rografii w Hamburgu w odniesieniu do konsorcjum Nord Stream w zakresie
planowanej budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego na torze podejœciowym do portu
w Œwinoujœciu – Szczecinie.

Planowana budowa gazoci¹gu poci¹ga za sob¹ niebezpieczeñstwo sp³y-
cenia toru podejœciowego do portu o oko³o 2 metry, co w zasadniczy sposób
uniemo¿liwi przyjmowanie du¿ych jednostek przez zespó³ portowy w Œwino-
ujœciu – Szczecinie.

Wobec powy¿szego proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jaka bêdzie g³êbokoœæ na torze podejœciowym do portu w Œwinoujœciu

– Szczecinie po zbudowaniu gazoci¹gu?
2. Czy dzia³ania Federalnego Urzêdu ¯eglugi i Hydrografii w Hamburgu,

instytucji rz¹dowej Republiki Federalnej Niemiec, dotycz¹ce budowy gazo-
ci¹gu ograniczaj¹ w sposób zasadniczy funkcjonowanie zespo³u portowego
w Œwinoujœciu – Szczecinie?

3. Czy dzia³ania instytucji rz¹dowych RFN nie naruszaj¹ suwerennoœci
gospodarczej RP?

4. Czy dzia³ania Federalnego Urzêdu ¯eglugi i Hydrografii nie naruszaj¹
umów miêdzynarodowych oraz obowi¹zuj¹cego prawa?

5. Jakie dzia³ania podj¹³ rz¹d RP w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 19 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pytania Pana Senatora Macieja Klimy przekazane przy piœmie

z dnia 19 lutego 2010 r., nr DSPA-4813-5-(1)/10 w sprawie decyzji podjêtej przez Fede-
ralny Urz¹d ¯eglugi i Hydrografii w Hamburgu w odniesieniu do konsorcjum Nord
Stream w zakresie planowanej budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego na torze podejœciowym
do portu w Œwinoujœciu – Szczecinie, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

1. Wed³ug przedstawionego przez inwestora projektu, Gazoci¹g Pó³nocny przecho-
dzi przez niemieckie obszary morskie (morze terytorialne oraz wy³¹czn¹ strefê ekono-
miczn¹). Problem ograniczenia swobody ¿eglugi pojawia siê na przeciêciu z dwoma
trasami ¿eglugowymi do portów Szczecin – Œwinoujœcie (mapa w za³¹czeniu*).

W miejscu przeciêcia trasy gazoci¹gu z tras¹ zachodni¹ (TZ) przybli¿one g³êbokoœci
wynosz¹ ok. 14,7–15,3 m. Z informacji przekazanych przez Federalne Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Niemiec wynika, ¿e Nord Stream opracowu-
je aktualnie plany uwzglêdniaj¹ce zakopanie gazoci¹gu na d³ugoœci 20 km w rejonie
morza terytorialnego.

128 48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r.

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.



Skrzy¿owanie gazoci¹gu z tras¹ pó³nocn¹ (TP), gdzie obecne g³êbokoœci wynosz¹ od
16,1 do 17 m, spowoduje, przy po³o¿eniu gazoci¹gu na dnie, zmniejszenie tych g³êbo-
koœci do 14,6–15,5 m. Nord Stream zgodzi³ siê na po³o¿enie rury dwa kilometry na
pó³noc od wczeœniej planowanej trasy, na g³êbsze wody, w zwi¹zku z tym G³êbokoœæ
nad ruroci¹giem wynosi³aby 16 m. Obecnie do portu w Œwinoujœciu mog¹ wp³ywaæ
statki o maksymalnym zanurzeniu 13,2 m, natomiast transport LNG bêdzie siê odby-
wa³ statkami o zanurzeniu 12,5 m.

2. Decyzje Federalnego Urzêdu ¯eglugi i Hydrografii w Hamburgu, dotycz¹ce budowy
gazoci¹gu nie ograniczaj¹ obecnego funkcjonowania portów w Szczecinie i Œwinoujœciu.

W pozwoleniu wydanym przez Federalny Urz¹d ¯eglugi Morskiej i Hydrografii
w Hamburgu zosta³o zawarte zastrze¿enie, ¿e obowi¹zkiem inwestora jest zastosowa-
nie odpowiednich rozwi¹zañ technicznych przy u³o¿eniu gazoci¹gu, które umo¿liwi¹
bezpieczn¹ ¿eglugê w obecnych i przysz³ych warunkach.

3. i 4. W stosunkach polsko-niemieckich regulacjami maj¹cymi zastosowanie
w przedmiotowej sprawie s¹ Miêdzynarodowa Konwencja Narodów Zjednoczonych
o prawie morza z 1982 r. (Konwencja UNCLOS), która reguluje miêdzy innymi kwestiê
swobody uk³adania podmorskich kabli i ruroci¹gów, przy jednoczesnym zapewnieniu
swobody ¿eglugi oraz Konwencja o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko w kontekœcie
transgranicznym z 1991 r. (Konwencja z Espoo). Dzia³ania strony niemieckiej nie na-
ruszaj¹ ww. umów miêdzynarodowych, a tak¿e nie naruszaj¹ suwerennoœci gospodar-
czej RP.

5. Po zapoznaniu siê z treœci¹ decyzji dotycz¹cej Gazoci¹gu Pó³nocnego, wydanej
przez Federalny Urz¹d ¯eglugi Morskiej i Hydrografii w Hamburgu z dnia 28 grudnia
2009 r., oraz maj¹c na wzglêdzie wyniki wstêpnej analizy danych batymetrycznych
niezbêdnych do w³aœciwej oceny oddzia³ywania tej inwestycji na warunki uprawiania
¿eglugi, Urz¹d Morski w Szczecinie oraz Zarz¹d Morskich Portów Szczecin – Œwinouj-
œcie wnios³y odwo³ania od ww. decyzji. Jednoczeœnie Ministerstwo Infrastruktury wy-
st¹pi³o do Federalnego Ministerstwa Transportu Niemiec z propozycj¹ przeprowadze-
nia na szczeblu eksperckim polsko-niemieckich konsultacji w sprawie inwestycji Nord
Stream.

W dniu 5 lutego 2010 roku zosta³o wys³ane pismo do Sekretarza Stanu w Federal-
nym Ministerstwie Transportu Budownictwa i Rozwoju Miast Niemiec Pana Prof. Klau-
sa – Ditera Scheurle, w sprawie przeprowadzenia polsko-niemieckich konsultacji
w zakresie zabezpieczenia swobody ¿eglugi do portu w Œwinoujœciu w kontekœcie wy-
danych pozwoleñ przez stronê niemieck¹.

W dniu 26 lutego 2010 r. Federalny Urz¹d ¯eglugi Morskiej i Hydrografii w Ham-
burgu, zmieni³ swoj¹ decyzjê z dnia 28 grudnia 2009 r. uwzglêdniaj¹c wniosek Nord
Stream o przesuniêciu lokalizacji gazoci¹gu na wody o wiêkszej g³êbokoœci. Obecnie
Ministerstwo Infrastruktury analizuje treœæ tej decyzji w celu oceny sposobu uwzglêd-
nienia prezentowanych przez stronê polsk¹ oczekiwañ.

Ministerstwo Transportu i Rozwoju Miast w swoim piœmie z dnia 1 marca 2010 r.,
poinformowa³o, ¿e aktualnie trwa postêpowanie maj¹ce na celu doprowadzenie do za-
kopania gazoci¹gu Nord Stream pod dnem na d³ugoœci ok. 20 km w obszarze morza te-
rytorialnego Niemiec. Ze wzglêdu na koniecznoœæ przeprowadzenia analizy wp³ywu na
œrodowisko w zwi¹zku z zag³êbieniem gazoci¹gu i przygotowania nowego wniosku do
Urzêdu Górniczego w Stralsundzie, wydanie nowej decyzji mo¿e potrwaæ do jesieni 2010 r.

Jednoczeœnie w odpowiedzi. Federalne Ministerstwo Transportu Budownictwa
i Rozwoju Miast Niemiec poinformowa³o, i¿ polskie stanowisko zosta³o uwzglêdnione
w szerokim zakresie i przyjê³o z zadowoleniem propozycjê przeprowadzenia polsko-
-niemieckich konsultacji na szczeblu eksperckim. Obecnie Ministerstwo Infrastruktu-
ry jest na etapie uzgodnieñ terminu takiego spotkania i sk³adu delegacji.

Z wyrazami szacunku

MINISTER INFRASTRUKTURY
Cezary Grabarczyk
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z licznymi proœbami o interwencjê, które wp³ynê³y do mojego
biura senatorskiego, przekazywanymi przez przedstawicieli niepublicznych
zak³adów opieki zdrowotnej w zwi¹zku ze zmianami warunków finanso-
wych narzuconych przez Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, proszê o zweryfikowanie niew¹tpliwie krzywdz¹cej dla
œwiadczeniodawców decyzji.

Ustalenie tak niskiej stawki za osobodzieñ odby³o siê bez ¿adnych nego-
cjacji ze œwiadczeniodawcami d³ugoterminowej opieki domowej. Podpisanie
aneksu do umowy na 2010 r. z obni¿on¹ stawk¹ za osobodzieñ z 31 z³ na 26 z³
prowadzi do niebezpieczeñstwa, jakim jest obni¿enie jakoœci us³ug œwiadczo-
nych przez œwiadczeniodawców. Rosn¹ce koszty prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej i przekraczaj¹ce zysk koszty zwi¹zane z prowadzeniem gabi-
netu mog¹ doprowadziæ do masowego zamykania gabinetów.

Proszê Pani¹ Minister o przedstawienie stanowiska resortu w przedsta-
wionej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.09

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Macieja Klimy, Senatora Rzeczypospolitej Pol-

skiej, z dnia 4 lutego 2010 r., w sprawie „zmiany warunków finansowych dla œwiadcze-
niodawców d³ugoterminowej opieki domowej”, które zosta³o przes³ane przy piœmie
Marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 16 lutego 2010 r. (znak: BPS/DSK-
-043-2405/10), uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

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
(tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompetencji
Narodowego Funduszu Zdrowia. W zwi¹zku z powy¿szym w ramach nadzoru sprawo-
wanego nad Narodowym Funduszem Zdrowia Minister Zdrowia wyst¹pi³ do Funduszu
z proœb¹ o przedstawienie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Ze stanowiska Ma³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia wynika, ¿e cena jednostkowa osobodnia zosta³a zweryfikowana, po uwzglêd-
nieniu cen obowi¹zuj¹cych w innych oddzia³ach wojewódzkich Funduszu, œredniej
ceny krajowej oraz wprowadzonej od roku 2009 korzystnej dla œwiadczeniodawców za-
sady p³acenia za osobodni objêcia opiek¹ (a nie tylko wy³¹cznie zrealizowane wizyty).
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Ze strony œwiadczeniodawców Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki NFZ nie napotka³ trud-
noœci w zaakceptowaniu powy¿szych propozycji i ostatecznie wszystkie podmioty reali-
zuj¹ce œwiadczenia w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej w roku 2009 podpisa³y
aneksy na zaproponowanych warunkach, co pozwoli³o uzyskaæ pe³ne planowane za-
bezpieczenie ww. œwiadczeñ. Powy¿sze warunki obowi¹zywa³y przez okres pierwszych
dwóch miesiêcy 2010 r., z uwagi na przeprowadzone postêpowanie konkursowe na ca-
³y powy¿szy zakres œwiadczeñ (w zwi¹zku ze zmian¹ aktów prawnych reguluj¹cych tê
kwestiê), w wyniku którego ustalone zosta³y w trybie procedury konkursowej nowe wa-
runki finansowe umów. W wyniku przeprowadzonego postêpowania konkursowego za-
warte zosta³y umowy ze œwiadczeniodawcami w zakresie pielêgniarskiej opieki
d³ugoterminowej, zawieraj¹ce zapisy dotycz¹ce m.in. ceny jednostkowej œwiadczenia,
która aktualnie zawiera siê w przedziale od 21 do 26 z³ za dzieñ opieki nad pacjentem.

Odnosz¹c siê do kwestii rosn¹cych kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem przez pie-
lêgniarkê opieki d³ugoterminowej gabinetu, Dyrektor Ma³opolskiego OW NFZ poinfor-
mowa³, ¿e zgodnie z zapisami za³¹cznika nr 3a do Zarz¹dzenia Nr 84/2009/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie okreœle-
nia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne
i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej, œwiadczeniodawca realizuj¹cy umowê
w zakresie pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej zobowi¹zany jest jedynie do posia-
dania pomieszczenia biurowego z telefonem, sekretark¹ automatyczn¹ i faksem oraz
pomieszczenia na leki, materia³y opatrunkowe i sprzêt medyczny. Ww. zarz¹dzenie nie
wprowadza wymogu posiadania gabinetu pielêgniarki opieki d³ugoterminowej, z uwagi
na fakt, ¿e zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 tego zarz¹dzenia, œwiadczenia pielêgniarskiej
opieki d³ugoterminowej udzielane s¹ pacjentom przewlekle chorym, przebywaj¹cym
w domu, którzy nie wymagaj¹ hospitalizacji w oddzia³ach lecznictwa stacjonarnego,
a ze wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹ systematycznej, intensywnej
opieki pielêgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Pragnê przedstawiæ problem realizacji inwestycji dotycz¹cych budowy ob-
wodnic Nysy i Niemodlina w ci¹gu drogi krajowej nr 46 (DK 46). Wzmo¿ony ruch
na tej w³aœnie drodze stanowi powa¿n¹ uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców wymie-
nionych miast. Jest on tak¿e przyczyn¹ zwiêkszonego zagro¿enia dla ich zdro-
wia i ¿ycia.

Na wstêpie wypada zauwa¿yæ, ¿e mieszkañcy Nysy i Niemodlina ju¿ od
wielu lat oczekuj¹ na realizacjê przedmiotowych inwestycji. Pocz¹tkowo mia-
³y one zostaæ ujête w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012,
zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Ministrów nr 163/2007 z dnia 25 wrzeœnia
2007 r., lecz ostatecznie zosta³y z niego usuniête. Mimo to Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podjê³a pewne dzia³ania maj¹ce na
celu przygotowanie powy¿szych inwestycji (przygotowanie dokumentacji),
tak aby mog³y one zostaæ ujête w kolejnej perspektywie finansowej.

Budowa obwodnic Nysy i Niemodlina jest uzasadniona przede wszyst-
kim ze wzglêdu na nasilaj¹cy siê z roku na rok ruch samochodowy, jaki odby-
wa siê na DK 46. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e wyprowadzenie ruchu
tranzytowego poza centrum miasta przyczyni siê nie tylko do poprawy wa-
runków ¿ycia mieszkañców, ale w równie istotnym stopniu wp³ynie tak¿e na
poprawê bezpieczeñstwa w województwie opolskim. Jak wynika z raportu
BRD 2008 (ocena stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego na drogach krajo-
wych województwa opolskiego w latach 2004–2008), sporz¹dzonego przez
GDDKiA, droga krajowa nr 46 jest najniebezpieczniejsz¹ drog¹ krajow¹
w województwie opolskim. Z danych przedstawionych w raporcie wynika, ¿e
wskaŸnik gêstoœci wypadków na 1 km wyniós³ w jej przypadku a¿ 0,71. Jest
to najwy¿szy wskaŸnik dla dróg krajowych na OpolszczyŸnie (œrednia dla
województwa opolskiego wynosi 9,43). Niepokoiæ musi te¿ wzrost liczby zabi-
tych w wypadkach na tej drodze (w 2006 r. by³o to jedenaœcie osób, w 2007 r.
– trzynaœcie osób, w 2008 r. a¿ osiemnaœcie osób). Istotn¹ informacj¹ jest rów-
nie¿ fakt, ¿e spoœród ogólnej liczby trzydziestu dziewiêciu miejsc wytypo-
wanych w województwie opolskim jako niebezpieczne a¿ jedenaœcie le¿y na
DK 46, z czego co najmniej cztery le¿¹ na terenie Nysy i Niemodlina. Budowa
obwodnic z pewnoœci¹ odci¹¿y te niebezpieczne miejsca od ruchu tranzyto-
wego, a co za tym idzie, wp³ynie na wzrost bezpieczeñstwa.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, proszê o wskazanie realnego terminu –
z uwzglêdnieniem uwarunkowañ bud¿etowych oraz proceduralnych – w któ-
rym mo¿liwe bêdzie rozpoczêcie budowy wskazanych obiektów. Równoczeœ-
nie, maj¹c na uwadze dobro i bezpieczeñstwo mieszkañców, jak równie¿
u¿ytkowników DK 46, uprzejmie proszê o potraktowanie wskazanych zaga-
dnieñ jako priorytetowych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 19 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana senatora Ryszarda Knosali z dnia 4 lutego 2010 r.,

(przekazanym przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt BPS/DSK-043-2406/10)
w sprawie budowy obwodnic miejscowoœci Nysa i Niemodlin na drodze krajowej nr 46
w woj. opolskim, uprzejmie przekazujê poni¿sze stanowisko.

Maj¹c na uwadze poprawê warunków ¿ycia mieszkañców, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania przedmio-
towych inwestycji. W zwi¹zku z powy¿szym, w opracowaniu znajduj¹ siê obecnie doku-
menty, które bêd¹ stanowi³y podstawê podejmowania dalszych dzia³añ, w tym
sk³adania wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych, niezbêdnych do rozpoczê-
cia robót budowlanych. Dzia³ania te umo¿liwi¹ realizacjê inwestycji w kolejnej per-
spektywie finansowej po zabezpieczeniu odpowiednich œrodków finansowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Jak wynika z ostatnich doniesieñ medialnych, niektóre samorz¹dy lokal-
ne nie zdo³a³y wyp³aciæ w terminie œwiadczeñ rodzinnych wyp³acanych na
podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
Zadanie to realizowane jest przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu ad-
ministracji rz¹dowej. W konsekwencji to na gminach ci¹¿y zarówno obo-
wi¹zek ustalania prawa do œwiadczeñ (wydawanie decyzji administracyj-
nych), jak równie¿ ich faktycznej wyp³aty osobom uprawnionym. Œrodki na
realizacjê wskazanego zadania pochodz¹ z dotacji celowej bud¿etu pañstwa
i powinny byæ regularnie przekazywane z bud¿etu pañstwa do bud¿etów po-
szczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego.

W ostatnich miesi¹cach ubieg³ego roku mia³y miejsce pewne zak³ócenia
w terminowym wyp³acaniu œrodków, przy czym wskazywane s¹ ró¿norakie
przyczyny takiej sytuacji. Zdaniem strony samorz¹dowej, opóŸnienia w wy-
p³acie wynikaj¹ z nieterminowego przekazania œrodków z bud¿etu pañstwa
lub te¿ z przekazania œrodków w niewystarczaj¹cej wysokoœci. Inn¹ przyczy-
n¹ mo¿e byæ fakt wejœcia w ¿ycie z dniem 1 listopada 2009 r. nowego rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokoœci
dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz¹cej siê, stanowi¹cych podstawê
ubiegania siê o zasi³ek rodzinny oraz wysokoœci œwiadczeñ rodzinnych. Na
mocy tego rozporz¹dzenia dokonano podwy¿ki wyp³acanych œwiadczeñ
i mo¿liwe, ¿e nie wszystkie samorz¹dy zd¹¿y³y wyst¹piæ na czas o zapew-
nienie œrodków w odpowiedniej wysokoœci.

Ustawa o œwiadczeniach rodzinnych okreœla ogólny termin wyp³aty
œwiadczeñ wskazuj¹c w art. 26, ¿e wyp³aca siê je nie póŸniej ni¿ do ostatnie-
go dnia miesi¹ca, za który przyznane zosta³o œwiadczenie rodzinne. Wyj¹tek
dotyczy wniosków w sprawie ustalenia prawa do œwiadczeñ rodzinnych obej-
muj¹cych dany miesi¹c, z³o¿onych po dziesi¹tym dniu tego miesi¹ca. Termin
wyp³aty œwiadczenia przesuwa siê wtedy do ostatniego dnia miesi¹ca nastê-
puj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono taki wniosek.

Jak wynika z praktyki, niektóre samorz¹dy ustali³y na w³asne potrzeby
inne terminy wyp³aty œwiadczeñ. Zmiany te z zasady s¹ bardziej korzystne
dla osób uprawnionych do œwiadczeñ, poniewa¿ mog¹ one liczyæ na otrzyma-
nie pomocy we wczeœniejszym terminie, ni¿eli wynika³oby to z przepisów
ustawy. Harmonogram przekazywania œrodków z bud¿etu pañstwa jest jed-
nak¿e dopasowany do ogólnego terminu ustawowego, dlatego realna staje
siê sytuacja, w której dany samorz¹d nie bêdzie posiada³ œrodków na wyp³a-
tê œwiadczeñ w terminie przez siebie ustalonym. Wyst¹pienie takiego zdarze-
nia, mimo i¿ formalnie nie narusza dyspozycji ustawowej, mo¿e byæ
odbierane przez opiniê publiczn¹ jako nieterminowa wyp³ata œwiadczeñ.

Niezale¿nie jednak od przyczyn le¿¹cych u podstaw powsta³ych uchybieñ,
jak te¿ niezale¿nie od tego, czy naruszenie dotyczy terminu ustawowego, czy te¿
terminu ustanowionego wewnêtrznie przez dany samorz¹d, nie ulega w¹tpliwo-
œci, ¿e sytuacja taka nie powinna mieæ miejsca. Niedotrzymywanie zobowi¹zañ
przez organy administracji publicznej podwa¿a zaufanie spo³eczne do pañstwa
i ca³ego systemu administracji publicznej. W tym konkretnym przypadku szcze-
gólnie istotne jest, ¿e wyp³acane œwiadczenia niejednokrotnie stanowi¹ dla upraw-
nionych wa¿ne Ÿród³o utrzymania. Dlatego nawet kilkudniowe opóŸnienia w ich
wyp³acie mog¹ byæ dla tych osób problemem o charakterze egzystencjalnym.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹
o podjêcie dzia³añ, które zapobiegn¹ wyst¹pieniu podobnych sytuacji w przy-
sz³oœci. Proszê ponadto o informacjê o faktycznej skali tego zjawiska (za ostat-
ni kwarta³ 2009 r.), jak równie¿ o informacjê, czy opisane nieprawid³owoœci
dotycz¹ przekroczenia terminów ustawowych, czy jedynie terminów ustano-
wionych przez samorz¹dy.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 19 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 16 lutego 2010 r., znak: BPS/DSK-
-043-2407/10, dotycz¹ce oœwiadczenia senatora Ryszarda Knosali, z³o¿onego podczas
48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego br., w sprawie wyp³aty œwiadczeñ rodzin-
nych, i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego uprzejmie wyjaœniam.

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

Plan wydatków na œwiadczenia rodzinne i œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
w 2009 r. wed³ug ustawy bud¿etowej na 2009 wynosi³ ogó³em 10.530.045 tys. z³ (z tego
9.100.245 tys. z³ w bud¿etach wojewodów i 1.429.800 tys. z³ w rezerwie celowej). Plan
po nowelizacji ustawy wynosi³ 8.309.224 tys. z³ (z tego 8.244.424 tys. z³ w bud¿etach
wojewodów i 64.800 tys. z³ w rezerwie celowej), tj. mniej o 2.220.821 tys. z³.

W zwi¹zku z sygna³ami od poszczególnych wojewodów o wystêpuj¹cych w 2009 ro-
ku brakach œrodków na wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimen-
tacyjnego, Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej podj¹³ szereg dzia³añ maj¹cych na celu
przeciwdzia³anie wyst¹pieniu tego zjawiska.

Na bie¿¹co by³ prowadzony monitoring strumienia wydatków z bud¿etów poszcze-
gólnych wojewodów na ww. rodzaje œwiadczeñ. W paŸdzierniku 2009 r. uruchomiona
zosta³a, pozostaj¹ca w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, rezerwa celowa
poz. 40 – Œrodki na zwiêkszenie dotacji celowych na realizacjê œwiadczeñ rodzinnych
ze œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego w kwocie 64,8 mln z³, z przeznaczeniem na
uzupe³nienie w bud¿etach wojewodów niedoborów œrodków na wyp³aty œwiadczeñ ro-
dzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Œrodki te zosta³y rozdysponowane
pomiêdzy tych wojewodów, którzy zg³osili realne zagro¿enie bie¿¹cych wyp³at œwiad-
czeñ rodzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego.

W zwi¹zku z kolejnymi sygna³ami o przewidywanych niedoborach œrodków na wy-
p³aty wy¿ej wymienionych œwiadczeñ Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej wyst¹pi³
z wnioskiem o zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie ze œrodków na sfinansowanie zo-
bowi¹zañ wymagalnych Skarbu Pañstwa. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmowej
Komisji Finansów Publicznych (opinia Nr 148 z dnia 20 listopada 2009 r.) zosta³a
utworzona w bud¿ecie pañstwa stosowna rezerwa celowa (m.in. poz. 74 i poz. 75). Minis-
ter Pracy i Polityki Spo³ecznej w dniu 23 listopada 2009 r. wyst¹pi³ z wnioskiem o uru-
chomienie œrodków z rezerwy na pokrycie zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa wynikaj¹cych
z decyzji administracyjnych wydanych na postawie ustawy o œwiadczeniach rodzin-
nych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a tak¿e poinformowa³
wojewodów o mo¿liwoœci wystêpowania o œrodki z rezerwy. Uruchomienie œrodków na-
st¹pi³o niezw³ocznie po otrzymaniu wniosków wojewodów przez Ministra Finansów,
st¹d wyp³ata œwiadczeñ rodzinnych i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego w 2009 r.
nie by³a zagro¿ona.

Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e œwiadczenia rodzinne nale¿ne za dany miesi¹c,
wyp³acone nie póŸniej ni¿ do ostatniego dnia tego miesi¹ca, w œwietle przepisów
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych nale¿y uznaæ za wyp³acone w terminie (art. 26
ust. 1 ustawy). Natomiast w sytuacji z³o¿enia wniosku o ustalenie prawa do œwiad-
czeñ rodzinnych po 10 dniu danego miesi¹ca, nale¿ne œwiadczenia za ten miesi¹c
musz¹ byæ wyp³acone nie póŸniej ni¿ do koñca nastêpnego miesi¹ca (art. 26 ust. 2
ustawy).
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Jak wynika ze sprawozdawczoœci wojewodów z realizacji œwiadczeñ rodzinnych
i œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego wydatki na realizacjê obu przedmiotowych
ustaw w 2009 r. wynosi³y ogó³em 8.521.291 tys. z³, tj. by³y wy¿sze o 212.067 tys. z³
(o 2,5%) w stosunku do planu po zmianach ustawy bud¿etowej dokonywanych w lipcu
2009 r.

MINISTER
Jolanta Fedak
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Analiza danych dotycz¹cych funkcjonowania Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 pozwala stwierdziæ, ¿e program ten
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Na przyk³ad w województwie opolskim
w ubieg³orocznej edycji (dotyczy to inwestycji planowanych na 2010 r.) samo-
rz¹dy lokalne z³o¿y³y ponad dziewiêædziesi¹t wniosków, z czego ze wzglêdu
na limit dostêpnych œrodków przyjêto do realizacji niespe³na po³owê. Pozo-
sta³e wnioski oczekuj¹ na liœcie rezerwowej, lecz najprawdopodobniej nie do-
czekaj¹ siê realizacji (uzale¿nione jest to od powstania ewentualnych
oszczêdnoœci). Znaczne zainteresowanie zarz¹dców dróg (samorz¹dów lokal-
nych) programem wynika z ogromnych potrzeb zwi¹zanych z modernizacj¹
dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji
dróg s¹ bardzo kosztowne i wiele samorz¹dów mo¿e je realizowaæ jedynie
w oparciu o œrodki pochodz¹ce ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Wskazany program
stanowi wiêc istotny bodziec dla realizacji inwestycji drogowych. Jednoczeœ-
nie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e drogi wymienionych kategorii tworz¹ w skali kraju
sieæ o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 220 tysiêcy km. Jak wynika z za³o¿eñ do progra-
mu, w trzyletnim okresie jego realizacji przewidywano zmodernizowanie 5–6
tysiêcy km dróg lokalnych. Z tego wynika jednoznacznie, ¿e pomoc pañstwa
w tym zakresie powinna byæ kontynuowana w kolejnych latach.

W roku bie¿¹cym odbêdzie siê ostatni nabór wniosków w ramach progra-
mu. Maj¹c na uwadze przedstawione argumenty, wyra¿am przekonanie, ¿e
istnieje uzasadniona potrzeba kontynuacji dzia³añ w tym zakresie. Jedno-
czeœnie proszê Pana Ministra o wskazanie, czy istnieje mo¿liwoœæ rozpatrze-
nia wiêkszej liczby wniosków w ramach ostatniej edycji programu, na
przyk³ad dziêki zwiêkszeniu puli dostêpnych œrodków. Zwracam siê równie¿
z proœb¹ o okreœlenie, czy resort rozwa¿a mo¿liwoœæ kontynuacji dzia³añ
w zakresie wsparcia przebudowy dróg lokalnych w kolejnych latach, po za-
koñczeniu realizacji obecnego programu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 lutego 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2408/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Ry-
szarda Knosalê podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 roku w spra-
wie rozwa¿enia mo¿liwoœci kontynuowania dzia³añ w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ ustanowiony uchwa³¹ Nr 233/2008 Rady Ministrów
z dnia 28 paŸdziernika 2008 roku Program Wieloletni pn. „Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008–2011”, stanowi instrument pomocy Rz¹du dla jednostek
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samorz¹du terytorialnego w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z przebudow¹, bu-
dow¹ oraz remontami dróg lokalnych. Przedmiotowy Program zak³ada wzmocnienie
zdolnoœci inwestycyjnej jednostek samorz¹du terytorialnego w obszarze drogownic-
twa, poprzez wsparcie realizowanych w tym zakresie zadañ gmin i powiatów œrodkami
dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.

Dla realizacji za³o¿onych celów, rz¹dowy Program Wieloletni zak³ada przeznaczenie
z bud¿etu pañstwa w latach 2009–2011 kwoty 1 mld z³ rocznie na sfinansowanie do
50% kosztów realizacji projektów drogowych. Suma nak³adów na realizacjê zadañ
w ramach Programu Wieloletniego w latach 2009–2011 wyniesie ok. 6 mld z³.

Wyniki przeprowadzonych w latach 2008 i 2009 naborów wniosków jednostek sa-
morz¹du terytorialnego potwierdzaj¹ znaczenie rz¹dowego Programu Wieloletniego, ja-
ko wa¿nego i docenianego przez œrodowisko samorz¹dowe instrumentu wsparcia
potencja³u inwestycyjnego jednostek samorz¹du terytorialnego w obszarze drogownic-
twa. Zarówno liczba zg³oszonych wniosków, jak i kwoty wnioskowanego dofinansowa-
nia, ponad dwukrotnie przewy¿szaj¹ce wielkoœæ rocznej dotacji z bud¿etu pañstwa,
wynosz¹cej 1 mld z³, œwiadcz¹ o skali zainteresowania gmin i powiatów skorzystaniem
z dofinansowania inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008–2011.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ lokalne projekty drogowe przewidziane do re-
alizacji w 2010 roku w ramach ww. Programu zosta³y uwzglêdnione na zatwierdzonych
przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji listach oraz opublikowane w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie internetowej MSWiA www.bip.mswia.gov.pl,
w zak³adce Narodowy Program Przebudowy Dróg. Wnioski zaakceptowane przez Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Administracji otrzymuj¹ dofinansowanie z bud¿etu pañ-
stwa, na mocy zawieranych z wojewodami umów o udzielenie dotacji. W celu
umo¿liwienia jak najwiêkszej liczbie jednostek samorz¹du terytorialnego skorzystania
z dofinansowania zadañ z zakresu drogownictwa z bud¿etu pañstwa, przedmiotowy
Program Wieloletni dopuszcza mo¿liwoœæ rozszerzenia puli drogowych projektów inwe-
stycyjnych wspó³finansowanych z bud¿etu pañstwa. Z uwagi na uzyskiwane w toku
postêpowañ przetargowych oszczêdnoœci w zakresie kosztów realizacji projektów, jak
równie¿ przypadki rezygnacji beneficjentów korzystaj¹cych z innych Ÿróde³ dofinanso-
wania, przewidziano mo¿liwoœæ uzupe³niania zatwierdzonych list o kolejne wnioski,
zgodnie z uzyskan¹ przez nie ocen¹ punktow¹. Proponowane przez wojewodów oraz za-
twierdzane przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji zmiany (uzupe³nienia)
list zakwalifikowanych wniosków – umo¿liwi¹ równie¿ w 2010 roku – dofinansowanie
z bud¿etu pañstwa kolejnych projektów drogowych gmin i powiatów, w granicach ogól-
nych sum dotacji przeznaczonych dla poszczególnych województw w obowi¹zuj¹cym
Programie Wieloletnim.

Rezultatem pierwszego roku realizacji rz¹dowego Programu Wieloletniego s¹ warte
ponad 2 mld z³ inwestycje, którymi objêto ponad 2.700 km dróg lokalnych, w tym pra-
wie 1.200 km dróg gminnych i ponad 1.500 km dróg powiatowych. Dziêki wsparciu
œrodkami z bud¿etu pañstwa przebudowano ponad 1.900 km oraz wyremontowano
prawie 650 km dróg powiatowych i gminnych, a ponadto wybudowano przesz³o 170 km
nowych dróg lokalnych. Wyniki wykonania Programu w 2009 roku, wskazuj¹ zatem na
mo¿liwoœæ przekroczenia zak³adanego wstêpnie efektu koñcowego realizacji Programu
Wieloletniego, jakim ma byæ modernizacja lub budowa do 2011 roku oko³o 6 tysiêcy ki-
lometrów dróg lokalnych. Dziêki zrealizowanym w ramach ww. Programu inwestycjom
drogowym poprawi¹ siê warunki ¿ycia mieszkañców oraz atrakcyjnoœæ terenów i pod-
miotów gospodarczych. Realizacja przedmiotowego Programu winna przyczyniæ siê do
poprawy dostêpnoœci komunikacyjnej oœrodków bêd¹cych lokalnymi centrami wzro-
stu gospodarczego, jak i obszarów dotychczas s³abo dostêpnych komunikacyjnie, a za-
razem wp³yn¹æ na poprawê stanu bezpieczeñstwa na drogach publicznych.

Ponadto uprzejmie informujê, i¿ rozmiar lokalnych inwestycji drogowych, realizo-
wanych dziêki wsparciu œrodkami bud¿etu pañstwa, stanowi potwierdzenie istotnego
znaczenia Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011, jako skutecz-
nej formy wspó³dzia³ania Rz¹du i samorz¹du terytorialnego na rzecz zaspokojenia
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zbiorowych potrzeb obywateli w sferze infrastruktury komunikacyjnej. Efekty wdro¿e-
nia ww. Programu Wieloletniego wskazuj¹ na korzyœci p³yn¹ce z po³¹czenia wysi³ków
wspólnot samorz¹dowych oraz administracji rz¹dowej, podejmowanych w tak wa¿nym
dla spo³ecznoœci lokalnych obszarze drogownictwa. Wymierne rezultaty wykonania
przedmiotowego Programu w kolejnych latach jego realizacji oraz ich udzia³ w zaspoka-
janiu potrzeb spo³ecznoœci lokalnych w obszarze infrastruktury drogowej bêd¹ mia³y
istotne znaczenie, zarówno dla ewaluacji obowi¹zuj¹cego Programu Wieloletniego, jak
równie¿ dla rozwa¿enia ewentualnej kontynuacji wdro¿onych w tym obszarze dzia³añ
prorozwojowych po 2011 roku.

Zakres podejmowanych przez Rz¹d dzia³añ wspieraj¹cych zdolnoœæ inwestycyjn¹
jednostek samorz¹du terytorialnego w wa¿nych dla spo³ecznoœci lokalnych obszarach
ich funkcjonowania uzale¿niony jest od aktualnego stanu finansów publicznych. Per-
spektywy zwiêkszenia wydatków na dofinansowanie zadañ realizowanych przez wspól-
noty samorz¹dowe na szczeblu lokalnym w ramach obecnie obowi¹zuj¹cego Programu
Wieloletniego, jak równie¿ mo¿liwoœci jego kontynuacji po 2011 roku, uzale¿nione bêd¹
od bie¿¹cej sytuacji finansowej bud¿etu pañstwa. Jeœli zatem pozwoli na to stan bud-
¿etu pañstwa podejmowane bêd¹ starania o zwiêkszenie puli œrodków dotacji celowej
przeznaczonej na dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011. Kwestie dotycz¹ce ewentual-
nej kontynuacji wdro¿onych mechanizmów wsparcia lokalnych inwestycji drogowych
po 2011 roku stanowiæ bêd¹ przedmiot analiz w koñcowym etapie realizacji obecnie
obowi¹zuj¹cego Programu Wieloletniego.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami wyp³ywaj¹cymi ze œrodowisk oœwia-

towych zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie nastêpuj¹cych niejasnoœci
w przepisach prawnych.

1. Ró¿ne uczelnie w kraju organizuj¹ studia podyplomowe o podwójnej
lub wiêcej ni¿ podwójnej specjalnoœci, na przyk³ad: kszta³cenia zintegrowa-
nego i wychowania przedszkolnego, kszta³cenia zintegrowanego z logopedi¹,
pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej z terapi¹ pedagogiczn¹, edukacji ar-
tystycznej w zakresie sztuki (plastyki i muzyki) itd.

Nabór na ten rodzaj studiów podyplomowych jest szeroki. Przyjmowani
s¹ absolwenci studiów: politechnicznych, ekonomicznych, teologicznych, ró¿-
nych kierunków uniwersyteckich itd.

Proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy studia podyplomowe organi-
zowane przez uczelnie wy¿sze, w zakresie wiêcej ni¿ jednego przedmiotu (ro-
dzaju zajêæ) – w œwietle rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego standardy kszta³cenia
nauczycieli – daj¹ kwalifikacje do nauczania wiêcej ni¿ jednego przedmiotu (ro-
dzaju prowadzonych zajêæ)? Czy œwiadectwa ukoñczenia studiów podyplomo-
wych w zakresie wiêcej ni¿ jednego przedmiotu s¹ dowodami potwierdzaj¹cymi
kwalifikacje do nauczania ka¿dego przedmiotu wymienionego w œwiadectwie,
niezale¿nie od tego, jakie studia wy¿sze ukoñczy³ ich absolwent?

2. Jak wynika z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste-
mie oœwiaty (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) organizowane przez
szko³y nadobowi¹zkowe zajêcia pozalekcyjne wspomagaj¹ce rozwój dzieci
i m³odzie¿y z zaburzeniami rozwojowymi mog¹ byæ prowadzone nie tylko
przez nauczycieli, lecz tak¿e z udzia³em wolontariuszy. Jednoczeœnie przepis
art. 39 ust. 1 pkt 9 tej ustawy nak³ada na dyrektora obowi¹zek stworzenia
w danej szkole lub w placówce warunków do dzia³añ wolontariuszy.

Zgodnie z przepisami art. 43 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873 ze zm.) wolontariusz
powinien posiadaæ kwalifikacje i spe³niaæ wymagania odpowiednie do rodzaju
i zakresu wykonywanych œwiadczeñ, je¿eli obowi¹zek posiadania takich kwali-
fikacji i spe³niania stosownych wymagañ wynika z odrêbnych przepisów.

W zwi¹zku z powy¿szym oraz pytaniami organu prowadz¹cego szko³y
i placówki uprzejmie proszê o zajêcie stanowiska w nastêpuj¹cych kwestiach:

1) Czy wolontariusze mog¹ samodzielnie prowadziæ w szko³ach lub pla-
cówkach zajêcia okreœlone w art. 64 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o systemie oœwia-
ty, czy mog¹ to robiæ tylko w obecnoœci nauczyciela?

2) Czy wolontariusze powinni spe³niaæ wymagania okreœlone w przepi-
sach rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
okreœlenia szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniæ nauczycieli niema-
j¹cych wy¿szego wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu kszta³cenia nau-
czycieli (DzU nr 50, poz. 400)?

3) Czy wolontariuszom nieposiadaj¹cym kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli mo¿e zostaæ powierzone prowadzenie lub udzia³ w prowadzeniu
zajêæ okreœlonych w art. 64 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o systemie oœwiaty? Je¿eli
tak, to jakie warunki powinien spe³niaæ wolontariusz, aby dyrektor szko³y lub
placówki móg³ zgodziæ siê na jego dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, wychowawcz¹,
opiekuñcz¹ w kierowanej przez siebie szkole lub placówce? Wolontariusz nie
jest pracownikiem, a korzystaj¹cy z jego us³ug nie jest pracodawc¹. £¹cz¹cy
strony stosunek prawny nie ma charakteru stosunku pracy. Jest to stosunek
cywilnoprawny. Czy zatem jest mo¿liwe, aby kurator oœwiaty wyra¿a³ swoj¹
opiniê lub zgodê na pracê wolontariusza w szkole lub placówce (np. wtedy
kiedy wolontariusz nie posiada kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)?

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.05

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Nr BPS/DSK-043-2409/10 z³o¿one przez Senatora
S³awomira Kowalskiego na 48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. w sprawie
kwalifikacji wolontariuszy bior¹cych udzia³ w zajêciach szkolnych oraz osób, które
ukoñczy³y studia podyplomowe w zakresie dwóch specjalnoœci uprzejmie wyjaœniam,
co nastêpuje.

Mo¿liwoœæ uzyskania kwalifikacji do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajêæ
poprzez ukoñczenie studiów podyplomowych wynika z przepisów rozporz¹dzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó³owych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz okreœlenia szkó³ i wypadków, w których mo¿na za-
trudniæ nauczycieli niemaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu
kszta³cenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczycie-
la posiada m.in. osoba, która ukoñczy³a studia wy¿sze na kierunku innym ni¿ naucza-
ny przedmiot lub prowadzone zajêcia i studia podyplomowe w zakresie nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajêæ oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Podob-
nie stanowi³y równie¿ wczeœniejsze przepisy w sprawie kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli.

Jednoczeœnie informujê, ¿e stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.), sposób organiza-
cji i zakres kszta³cenia nauczycieli w szko³ach wy¿szych, okreœla rozporz¹dzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie standardów
kszta³cenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110), wskazuj¹c m.in. wymagania w od-
niesieniu do studiów podyplomowych, których celem jest nadanie kwalifikacji do nau-
czania przedmiotu lub prowadzenia zajêæ.

Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem, kszta³cenie nauczycieli na studiach podyplomo-
wych w specjalizacji nauczycielskiej mo¿e byæ prowadzone w zakresie przygotowania
merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajêæ), je¿eli:

a) program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne absolwentów studiów
wy¿szych zawodowych lub studiów magisterskich do nauczania przedmiotu
(prowadzenia zajêæ) zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³, okreœ-
lonej w odrêbnych przepisach, a ponadto zosta³ opracowany z uwzglêdnieniem
posiadanego przez uczestników studiów podyplomowych przygotowania, tak aby
studia umo¿liwia³y uzyskanie wiedzy i umiejêtnoœci odpowiednich do nauczania
przedmiotu (prowadzenia zajêæ),

b) w trakcie studiów s¹ realizowane zajêcia z zakresu dydaktyki przedmiotowej (za-
jêæ),

c) studia s¹ prowadzone w wymiarze co najmniej 350 godzin i trwaj¹ co najmniej trzy
semestry.

W programie kszta³cenia studiów podyplomowych o charakterze kwalifikacyjnym
powinny wyst¹piæ wszystkie zagadnienia zawarte w podstawie programowej, w takim
zakresie i wymiarze godzin, aby zapewniæ pe³ne przygotowanie z dziedziny, któr¹
przedmiot nauczania obejmuje.

Poniewa¿ z punktu widzenia przepisów rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, studia podyplomowe umo¿liwiaj¹ uzyskanie
uprawnieñ do nauczania we wszystkich typach szkó³ (podobnie jak studia magister-
skie), organizuj¹ce je uczelnie powinny przygotowaæ plany i programy kszta³cenia tak,
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aby nie tylko uprawnienia ale równie¿ kompetencje absolwentów studiów podyplomo-
wych by³y odpowiednie do zadañ, które bêd¹ realizowaæ. Inaczej zrealizowanie za³o¿o-
nych celów – uzyskanie kwalifikacji do nauczania – jest niemo¿liwe.

Szczególnej odpowiedzialnoœci uczelni pozostawiono przygotowanie planów i pro-
gramów kszta³cenia. Szko³a wy¿sza decyduje o wymiarze i zakresie kszta³cenia ustala-
j¹c odpowiednio plan i program tak, aby umo¿liwiæ podejmuj¹cym studia uzyskanie
pe³nego przygotowania do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajêæ.

Z uwagi na specyfikê kszta³cenia w ramach studiów podyplomowych (krótki cykl
kszta³cenia) oraz okreœlony w standardach wymóg indywidualnego dostosowania pro-
gramów do przygotowania posiadanego przez s³uchaczy, w przepisach ww. rozpo-
rz¹dzenia ustalono wymiar 350 godzin jako wymiar minimalny.

Nie mo¿na przyj¹æ, ¿e w przypadku studiów podyplomowych w zakresie dwóch
przedmiotów wymiar zajêæ obejmuj¹cy mniej ni¿ 350 godzin dla jednej ze specjalnoœci,
zapewnia wystarczaj¹ce przygotowanie merytoryczne. W opinii Ministerstwa Edukacji
Narodowej prowadzone w ten sposób studia podyplomowe w zakresie dwóch przedmio-
tów, nie spe³niaj¹ wymogów rozporz¹dzenia w sprawie standardów kszta³cenia nau-
czycieli okreœlonych dla studiów podyplomowych o charakterze kwalifikacyjnym.

W przypadku studiów podyplomowych w zakresie nauczania pocz¹tkowego i wy-
chowania przedszkolnego nale¿y wyjaœniæ, ¿e zgodnie z przepisami ww. rozporz¹dzenia
w sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkó³ podstawowych
posiada osoba, która uzyska³a przygotowanie w specjalnoœci przygotowuj¹cej do pracy
z dzieæmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

W zwi¹zku z powy¿szym, w przypadku studiów podyplomowych w zakresie naucza-
nia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego – gdy studia obejmowa³y przygoto-
wanie merytoryczne do nauczania, zgodnie z zakresem podstawy programowej
nauczania pocz¹tkowego i wychowania przedszkolnego – mo¿na uznaæ ze wzglêdu na
zbie¿noœæ treœci kszta³cenia i spójnoœæ programow¹ przygotowania nauczycieli prowa-
dzonego jako wczesna edukacja dziecka, ¿e legitymuj¹c siê œwiadectwem ukoñczenia
ww. studiów podyplomowych nauczyciele posiadaj¹ kwalifikacje do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III szkó³ podstawowych.

Przy czym, w ka¿dym przypadku decyzja o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia
poszczególnych zajêæ nale¿y do dyrektora szko³y, który ocenia czy ww. studia umo¿li-
wia³y uzyskanie wiedzy i umiejêtnoœci odpowiednich do prowadzenia zajêæ.

Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cych kwalifikacji wolontariuszy bior¹cych udzia³
w zajêciach szkolnych uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z przepisami art. 7 ustawy
z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn.
zm.), szko³y publiczne i szko³y niepubliczne o uprawnieniach szkó³ publicznych zatrud-
niaj¹ nauczycieli posiadaj¹cych kwalifikacje okreœlone w odrêbnych przepisach.

Ponadto, w myœl podstawy programowej okreœlonej w rozporz¹dzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), prowadzenie zajêæ w poszczególnych zakresach powie-
rza siê nauczycielom posiadaj¹cym odpowiednie kwalifikacje.

Z uwagi na to, w œwietle cytowanych przepisów, ¿adna z podstawowych form dzia³al-
noœci dydaktyczno-wychowawczej szko³y, okreœlonych w art. 64 ust. 1 ww. ustawy, tj.:

– obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne,
– dodatkowe zajêcia edukacyjne,
– zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów

maj¹cych trudnoœci w nauce oraz inne zajêcia wspomagaj¹ce rozwój dzieci i m³o-
dzie¿y z zaburzeniami rozwoju,

– nadobowi¹zkowe zajêcia lekcyjne,
– w szko³ach prowadz¹cych kszta³cenia zawodowe – praktyczna nauka zawodu,
– nie mog¹ byæ prowadzone przez wolontariusza, bowiem czynnoœci te powierza siê

nauczycielom posiadaj¹cym odpowiednie kwalifikacje.
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Jednoczeœnie, zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy, zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze
i specjalistyczne organizowane dla uczniów maj¹cych trudnoœci w nauce oraz inne za-
jêcia wspomagaj¹ce rozwój dzieci i m³odzie¿y z zaburzeniami rozwoju oraz nadobo-
wi¹zkowe zajêcia pozalekcyjne mog¹ byæ prowadzone tak¿e z udzia³em wolontariuszy.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e ww. przepisy nie przewiduj¹ mo¿liwoœci samodzielnego
prowadzenia zajêæ przez wolontariusza, ale prowadzenia ich z jego udzia³em.

Wyjaœniam ponadto, ¿e wymagania kwalifikacyjne okreœlone na podstawie art. 9
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z póŸn. zm.) w przepisach ww. rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli, dotycz¹ nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placów-
kach systemu oœwiaty i nie maj¹ zastosowania do wolontariuszy.

Przepisy ustawy o systemie oœwiaty i ustawy Karta Nauczyciela nie zawieraj¹ zapi-
sów, które wymaga³yby od wolontariuszy bior¹cych udzia³ w zajêciach szkolnych,
spe³nienia okreœlonych wymagañ kwalifikacyjnych.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi interwencjami osób, które uzyska³y wykszta³cenie

w zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej w krajach by³ego ZSRR, pragnê zwróciæ
uwagê na budz¹c¹ liczne w¹tpliwoœci kwestiê uznawalnoœci wymienionego
wykszta³cenia.

W opinii œl¹skiego kuratora oœwiaty, obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy pra-
wa pozwalaj¹ na uznanie dyplomów uzyskanych w latach 1974–2004 w kra-
jach by³ego ZSRR za równorzêdne ze œwiadectwami ukoñczenia polskiej
publicznej szko³y policealnej, w tym wypadku szko³y pielêgniarskiej lub szko³y
po³o¿nych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia (pismo nr MZ–NSU–861-
–11619–15/MI/08 z dnia 5 sierpnia 2008 r.) oraz Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej (pismo nr DWM–IV–AB–O670–/167/09 z dnia 10 listopada 2009 r.)
nie jest mo¿liwe uznawanie dyplomów, miêdzy innymi pielêgniarki i po³o¿nej,
na podstawie Konwencji o wzajemnym uznawaniu równowa¿noœci doku-
mentów ukoñczenia szkó³ œrednich, szkó³ œrednich zawodowych i szkó³ wy¿-
szych, a tak¿e dokumentów o nadawaniu stopni i tytu³ów naukowych,
sporz¹dzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 r. (DzU z 1975 r. nr 5, poz. 28
i 29), gdy¿ stoi to w sprzecznoœci z prawem wspólnotowym, które nak³ada na
pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek harmonizacji kszta³cenia w tych zawo-
dach (Dyrektywa 2005.36.WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uzyskania kwalifikacji zawodowych). Polska,
staj¹c siê cz³onkiem Unii Europejskiej, wypowiedzia³a wspomnian¹ konwen-
cjê, traktuj¹c j¹ jako niezgodn¹ z acquis communautaire. Zgodnie z przyjêt¹
interpretacj¹, wci¹¿ uznawane s¹ inne dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskanie
wykszta³cenia, stopnie i tytu³y naukowe wydane w okresie obowi¹zywania
umów, lecz dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskanie kwalifikacji w zawodzie
pielêgniarki i po³o¿nej mog¹ zostaæ uznane jedynie w procedurze nostryfi-
kacji.

Obecny stan prawny nie pozwala na przeprowadzenie nostryfikacji, po-
niewa¿ kszta³cenia w zawodzie pielêgniarki w szko³ach ponadgimnazjal-
nych nie prowadzi siê na terenie Polski od 2004 r.; z dniem 3 czerwca
2004 r. zosta³o uchylone rozporz¹dzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodo-
wego (DzU nr 63, poz. 571), które przewidywa³o kszta³cenie w zawodach
pielêgniarki w szko³ach policealnych. Ponadto, zgodnie z § 11 pkt 1 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie no-
stryfikacji œwiadectw szkolnych i œwiadectw maturalnych uzyskanych za
granic¹ (DzU z 2006 r. nr 63, poz. 443), za równorzêdne œwiadectwu ukoñ-
czenia polskiej publicznej szko³y policealnej uznaje siê œwiadectwo ukoñ-
czenia szko³y za granic¹, je¿eli: przewidziany planem okres nauki
w szko³ach za granic¹ niezbêdny do uzyskania tego œwiadectwa wynosi
³¹cznie co najmniej dwanaœcie lat i na pierwszy rok nauki przyjmuje siê kan-
dydatów nie wczeœniej ni¿ w szóstym roku ¿ycia; a zajêcia edukacyjne zrea-
lizowane w szkole za granic¹ odpowiadaj¹ wiod¹cym zajêciom eduka-
cyjnym kszta³cenia zawodowego odpowiedniej polskiej publicznej szko³y
policealnej.

Brak jest przepisów przejœciowych w tym zakresie umo¿liwiaj¹cych do-
konanie wyboru, w jakim obszarze i na podstawie których programów nau-
czania powinno nast¹piæ porównanie œwiadectw w przypadku zawodów,
w których nie prowadzi siê obecnie kszta³cenia.

Podobne w¹tpliwoœci budzi poddawanie procedurze nostryfikacji œwia-
dectw uzyskanych na terenie by³ego ZSRR w innych zawodach medycznych,
miêdzy innymi w zawodzie felczera. Kszta³cenie w tym zakresie by³o prowa-
dzone na terenie Polski w liceach felczerskich lub szko³ach felczerskich do
1961 r. W zwi¹zku z tym, i¿ ustalaj¹c sytuacjê prawn¹ strony postêpowania
nostryfikacyjnego nale¿y powo³aæ siê na obowi¹zuj¹ce w dniu wydania roz-
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strzygniêcia przepisy prawa, nie jest mo¿liwe uznanie owego œwiadectwa
w obecnym stanie prawnym, gdy¿ nie prowadzi siê kszta³cenia w tym zawo-
dzie od czterdziestu oœmiu lat.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora S³awomira Kowalskiego, z³o¿onym na

48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r., dotycz¹cym nostryfikacji dyplomów
poœwiadczaj¹cych wykszta³cenie w zawodzie pielêgniarki (po³o¿nej), wydanych w kra-
jach b. ZSRR w latach obowi¹zywania Konwencji Praskiej (tj. w latach 1972–2004),
uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.

W latach 1972–2004 Polska by³a zwi¹zana z ZSRR, a nastêpnie w zwi¹zku z sukce-
sj¹ po rozpadzie ZSRR – z krajami by³ego ZSRR, Konwencj¹ o wzajemnym uznawaniu
równowa¿noœci dokumentów ukoñczenia szkó³ œrednich, szkó³ œrednich zawodowych
i szkó³ wy¿szych, a tak¿e dokumentów o nadawaniu stopni i tytu³ów naukowych, spo-
rz¹dzon¹ w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 5, poz. 28 i 29), tzw. Kon-
wencj¹ Prask¹. Ponadto Polska by³a zwi¹zana z ZSRR umow¹ dwustronn¹
o uznawaniu równowa¿noœci wykszta³cenia, tj. obowi¹zuj¹cym w latach 1974–2005
Porozumieniem miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rz¹dem Zwi¹zku
Socjalistycznych Republik Radzieckich o równowa¿noœci dokumentów o wykszta³ce-
niu, stopniach i tytu³ach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej i Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanym w Warszawie dnia
10 maja 1974 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 4, poz. 14 i 15). Powy¿sze umowy miêdzynarodowe,
w latach ich obowi¹zywania, tj. w latach 1972–2005, zapewnia³y „automatyczne”
uznawanie w Polsce dyplomów i œwiadectw wydanych w ZSRR, a po rozpadzie ZSRR –
w krajach b. ZSRR (np. Ukraina, Republika Kazachstanu, Rosja).

Konwencja Praska zosta³a wypowiedziana przez Polskê z dniem 6 sierpnia 2004 r.
(Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równowa¿noœci do-
kumentów ukoñczenia szkó³ œrednich, szkó³ œrednich zawodowych i szkó³ wy¿szych,
a tak¿e dokumentów o nadawaniu stopni i tytu³ów naukowych, sporz¹dzonej w Pradze
dnia 7 czerwca 1972 r. – Dz. U. z 2004 r. Nr 129, poz. 1354 i 1355), natomiast cyt. po-
wy¿ej Porozumienie – w 2005 r. (Dokument Wypowiedzenia przez Rzeczpospolit¹ Pol-
sk¹ Porozumienia miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rz¹dem
Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich o równowa¿noœci dokumentów o wy-
kszta³ceniu, stopniach i tytu³ach naukowych wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej i Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanego w Warszawie
dnia 10 maja 1974 r. – Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 94 i 95). Oznacza to, ¿e na podstawie
Konwencji Praskiej i umów dwustronnych wydane po dacie wypowiedzenia dokumen-
ty ukoñczenia szkó³ œrednich i wy¿szych nie mog¹ byæ uznawane za równowa¿ne odpo-
wiednim polskim œwiadectwom i dyplomom. W odniesieniu natomiast do dokumentów
wydanych w pañstwach – stronach Konwencji Praskiej przed dat¹ jej wypowiedzenia
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przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹, nale¿y kierowaæ siê ogólnymi zasadami prawa miêdzyna-
rodowego dotycz¹cymi nastêpstw wypowiedzenia umów miêdzynarodowych. W œwietle
art. 70 Konwencji Wiedeñskiej o Prawie Traktatów, w odniesieniu do dokumentów
ukoñczenia szkó³ œrednich, wydanych na Ukrainie, przed dniem wypowiedzenia Kon-
wencji Praskiej, Rzeczpospolit¹ Polsk¹ wi¹¿¹ obowi¹zki dotycz¹ce uznawania równo-
wa¿noœci dokumentów. Wyk³adnia art. 70 Konwencji Wiedeñskiej o Prawie Traktatów
prowadzi do wniosku, ¿e wypowiedzenie Konwencji Praskiej nie powinno wp³ywaæ na
obowi¹zki Polski w sferze uznawania równowa¿noœci dokumentów ukoñczenia szkó³
œrednich powsta³e w czasie zwi¹zania Polski Konwencj¹ Prask¹, tj. do dnia 6 sierpnia
2004 r., i innymi umowami dwustronnymi o równowa¿noœci wykszta³cenia.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ, co nastêpuje.
Zgodnie z dyrektyw¹ 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255
z 30.09.2005, str. 22), obywatele pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz obywa-
tele pañstw trzecich, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe poza terytorium Unii Euro-
pejskiej w takich zawodach, jak lekarz, lekarz dentysta, pielêgniarka, po³o¿na,
farmaceuta, lekarz weterynarii i architekt, mog¹ mieæ uznane kwalifikacje zawodowe
pod warunkiem, ¿e kwalifikacje te spe³niaj¹ minimalne wymogi w zakresie wykszta³ce-
nia, przewidziane, dla danego zawodu. W konsekwencji, poniewa¿ z dyrektywy
2005/36/WE wynika wymóg badania minimalnych wymogów, zaœ „automatyczne” uzna-
wanie dyplomów na podstawie Konwencji praskiej i dwustronnych umów miêdzyna-
rodowych nie daje mo¿liwoœci oceny, czy kszta³cenie osób, które zdoby³y kwalifikacje
poza terytorium UE, spe³nia minimalne wymogi okreœlone w prawie wspólnotowym –
nale¿y stwierdziæ, ¿e uznawanie œwiadectw i dyplomów na podstawie Konwencji Pras-
kiej i dwustronnych umów miêdzynarodowych by³oby w sprzecznoœci z prawem wspól-
notowym. Wobec powy¿szego, w przypadku uznawania œwiadectw i dyplomów
potwierdzaj¹cych kwalifikacje m.in. pielêgniarki, kieruj¹c siê przes³ank¹ bezpieczeñ-
stwa obywateli, nale¿y uznaæ za uzasadnione odst¹pienie od zasady praw nabytych
wyra¿onej w art. 70 Konwencji Wiedeñskiej o Prawie Traktatów, co w praktyce oznacza
zaprzestanie automatycznego uznawania œwiadectw i dyplomów uzyskanych poza te-
rytorium UE, w pañstwach nale¿¹cych do zasiêgu terytorialnego obowi¹zywania Kon-
wencji Praskiej i dwustronnych umów miêdzynarodowych. Przyjêcie powy¿szego
pogl¹du na kwestiê uznawania œwiadectw (i dyplomów) wydanych poza terytorium
Unii Europejskiej w okresie obowi¹zywania Konwencji Praskiej i dwustronnych umów
miêdzynarodowych prowadzi do konkluzji, i¿ œwiadectwa takie powinny byæ uznawane
wy³¹cznie w drodze nostryfikacji. Takie stanowisko przyj¹³ Komitet Europejski Rady
Ministrów w dniu 13 czerwca 2008 r.

Warunki i tryb nostryfikacji œwiadectw szkolnych i œwiadectw maturalnych uzys-
kanych za granic¹ reguluje rozporz¹dzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia
2006 r. w sprawie nostryfikacji œwiadectw szkolnych i œwiadectw maturalnych uzyska-
nych za granic¹ (Dz. U. Nr 63, poz. 443). Zgodnie z mechanizmem nostryfikacji okreœ-
lonym w tym rozporz¹dzeniu, w celu nostryfikacji œwiadectwa (dyplomu) uzyskanego
w b. ZSRR w zawodzie pielêgniarki w okresie obowi¹zywania Konwencji praskiej,
tj. w latach 1972–2004, nale¿y dokonaæ porównania tego dyplomu z odpowiednim
œwiadectwem (dyplomem) ukoñczenia polskiej szko³y publicznej. W zwi¹zku z tym,
w opinii Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia, nale¿y przyj¹æ odniesie-
nie do stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w Polsce w okresie obowi¹zywania Konwencji
Praskiej, w czasie ukoñczenia szko³y w specjalnoœci pielêgniarki w kraju b. ZSRR przez
stronê postêpowania nostryfikacyjnego. Proces porównania wykszta³cenia uzyskanego
przez stronê nale¿y przeprowadziæ w odniesieniu do programu nauczania, jaki obo-
wi¹zywa³ w polskich publicznych szko³ach ponadpodstawowych prowadz¹cych
kszta³cenie w zawodzie pielêgniarki w czasie ukoñczenia w b. ZSRR szko³y przez stronê.

Odnosz¹c siê do przywo³anej w wyst¹pieniu Pana Senatora opinii Œl¹skiego Kura-
tora Oœwiaty nale¿y wyjaœniæ, ¿e Œl¹ski Kurator Oœwiaty w postanowieniach odmawia-
j¹cych nostryfikacji œwiadectw wydanych w b. ZSRR w specjalnoœci pielêgniarki
(i po³o¿nej) w okresie obowi¹zywania Konwencji Praskiej, konsekwentnie wskazywa³,
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¿e obowi¹zuj¹ce przepisy rozporz¹dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia
2006 r. w sprawie nostryfikacji œwiadectw szkolnych i œwiadectw maturalnych uzyska-
nych za granic¹ s¹ niewystarczaj¹ce w celu przeprowadzenia postêpowania nostryfika-
cyjnego w przedmiotowych sprawach. Œl¹ski Kurator Oœwiaty uzna³, ¿e nie jest
mo¿liwe zastosowanie przez organ nostryfikacyjny regulacji zawartych w nieobowi¹zu-
j¹cych w dacie z³o¿enia wniosku umowach miêdzynarodowych, w sytuacji, gdy nie ma
przepisów przejœciowych.

Nie podzielaj¹c powy¿szego stanowiska, Minister Edukacji Narodowej zauwa¿a, co
nastêpuje.

Z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie no-
stryfikacji œwiadectw szkolnych i œwiadectw maturalnych uzyskanych za granic¹, da-
lej „rozporz¹dzenie”, wynika, ¿e mechanizm nostryfikacji œwiadectwa zagranicznego
polega na procesie porównania œwiadectwa zagranicznego – wed³ug takich kryteriów,
jak okres nauki w szko³ach za granic¹ wymagany za granic¹ do uzyskania danego
œwiadectwa, oraz wiod¹ce przedmioty kszta³cenia ogólnego lub zawodowego – z okreœ-
lonym œwiadectwem ukoñczenia polskiej szko³y publicznej, wed³ug odpowiedniego ty-
pu wymienionego w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty. Specyfika stanu
faktycznego i prawnego w przedmiotowych postêpowaniach nostryfikacyjnych polega
natomiast na tym, ¿e po pierwsze nie ma w ogóle obecnie typu szko³y ponadgimnazjal-
nej kszta³c¹cej w zawodzie pielêgniarki, a po drugie, rozporz¹dzenie – tak jak zauwa¿y³
Œl¹ski Kurator Oœwiaty – nie zawiera przepisu przewiduj¹cego stwierdzenie, w drodze
nostryfikacji, równorzêdnoœci œwiadectwa zagranicznego z typem szko³y, który niegdyœ
istnia³ w systemie oœwiaty. Konstrukcja rozporz¹dzenia w sprawie nostryfikacji w spo-
sób œcis³y odzwierciedla bowiem typy polskich szkó³ publicznych i niepublicznych wy-
mienione w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty, obowi¹zuj¹ce od 1999 r.
W konsekwencji, dane œwiadectwo zagraniczne wydane przed 1999 r. mo¿e byæ de fa-
cto nostryfikowane unikalnie w przypadku, gdy zachodzi zbie¿noœæ pomiêdzy organi-
zacj¹ systemu edukacji pañstwa, w którym wydano œwiadectwo, i okreœlonym typem
polskiej szko³y wymienionym aktualnie w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty, a po-
nadto – w przypadku œwiadectwa dodatkowo potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe
– gdy akurat obowi¹zuj¹ca klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego uwzglêdnia
zawód, którego dotyczy dane œwiadectwo zagraniczne. Natomiast w sytuacji, kiedy da-
ne œwiadectwo wydane za granic¹ przed 1999 r., dotyczy ukoñczenia za granic¹ szko³y
i potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie nieobjêtym aktualnie klasyfikacj¹
zawodów szkolnictwa zawodowego (mimo, ¿e dany zawód klasyfikacja niegdyœ obejmo-
wa³a) – nostryfikacja jest niemo¿liwa.

W ocenie Ministra Edukacji Narodowej kwestiê uznawania œwiadectw wydanych za
granic¹ nale¿y postrzegaæ szerzej, ni¿ wynika³oby to tylko z literalnego brzmienia prze-
pisów rozporz¹dzenia. Pozwala na to zasada praw nabytych (objawiaj¹ca siê w szcze-
gólnoœci w niniejszym aspekcie wypowiedzi trwa³oœci¹ nabytego wykszta³cenia) oraz
zasada równego traktowania podmiotów prawa, a ponadto wyk³adnia celowoœciowa
art. 93 ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty.

Minister Edukacji Narodowej zauwa¿a, ¿e pomimo, i¿ od 2004 r. nie prowadzi siê
w Polsce kszta³cenia pielêgniarek na poziomie szkolnictwa zawodowego, taka sytuacja
nie skutkuje anulowaniem wykszta³cenia w odniesieniu do osób, które w Polsce przed
2004 r. w³aœnie w ramach szkolnictwa zawodowego uzyska³y wykszta³cenie œrednie
w tym zawodzie. Innymi s³owy, uzyskane wykszta³cenie nie ulega samoistnej utracie
przez osobê uprawnion¹ tylko z tego powodu, ¿e przepisy okreœlaj¹ce dany typ szko³y
czy rodzaj kszta³cenia utraci³y moc. Poniewa¿ zatem, w myœl zasady praw nabytych,
nie anuluje siê wykszta³cenia œredniego w zawodzie pielêgniarki uzyskanego w Polsce
w latach 80. i 90. w zwi¹zku z ukoñczeniem nieistniej¹cego obecnie np. policealnego
studium zawodowego czy liceum medycznego, w opinii Ministra Edukacji Narodowej
nieuzasadnione staje siê kwestionowanie mo¿liwoœci stwierdzenia, w drodze nostryfi-
kacji, równorzêdnoœci zagranicznego œwiadectwa potwierdzaj¹cego wykszta³cenie
uzyskane w powy¿szym okresie za granic¹ z tego wy³¹cznie powodu, ¿e obecnie nie ma
typu szko³y, do którego mo¿naby przyrównaæ zagraniczne œwiadectwo, mimo ¿e odpo-
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wiedni typ szko³y by³ uregulowany w przepisach prawa obowi¹zuj¹cego w dacie wyda-
nia œwiadectwa zagranicznego. Innymi s³owy, gdyby osoba legitymuj¹ca siê danym
œwiadectwem zagranicznym, zd¹¿y³a wyst¹piæ o nostryfikacjê tego œwiadectwa jeszcze
w okresie, kiedy istnia³ w systemie oœwiaty odpowiedni typ szko³y, równorzêdnoœæ jej
wykszta³cenia zosta³aby stwierdzona. W konsekwencji, œwiadectwo tej osoby, podob-
nie jak œwiadectwa osób, które ukoñczy³y w Polsce nieistniej¹cy ju¿ typ szko³y,
funkcjonowa³oby obecnie w obrocie prawnym. Natomiast w sytuacji, gdy osoba ta
spóŸni³a siê i przepisy reguluj¹ce „odpowiedni” typ szko³y zosta³y uchylone, droga
stwierdzenia równorzêdnoœci wykszta³cenia jest zamkniêta, mimo ¿e osoby, które
ukoñczy³y nieistniej¹ce typy szkó³ (lub których œwiadectwa zosta³y nostryfikowane
w stosownym czasie) funkcjonuj¹ nadal w obrocie prawnym legitymuj¹c siê dokumen-
tami faktycznie przecie¿ równorzêdnymi z dokumentem pielêgniarki, której obecnie
odmawia siê nostryfikacji.

W œwietle powy¿szego, w opinii Ministra Edukacji Narodowej, dochodzi do sytuacji
zamkniêcia drogi stwierdzania w trybie nostryfikacji równorzêdnoœci wykszta³cenia na
takiej podstawie, ¿e kazuistyczna konstrukcja mechanizmu nostryfikacji, okreœlona
w akcie wykonawczym do ustawy, nie objê³a przypadku nostryfikacji w sytuacji wyeli-
minowania z systemu oœwiaty „odpowiedniego” typu szko³y. Nastêpstwem powy¿szego
jest natomiast zagro¿enie nierównego traktowania podmiotów legitymuj¹cych siê fak-
tycznie porównywalnym wykszta³ceniem. Tymczasem wynikaj¹cy z art. 93 ust. 2 usta-
wy o systemie oœwiaty cel nostryfikacji wydaje siê nie pozwalaæ na powstanie
powy¿szej sytuacji rodz¹cej wy¿ej wymienione zagro¿enie. Zgodnie bowiem z tym prze-
pisem, celem nostryfikacji jest uznanie zagranicznych œwiadectw ukoñczenia szkó³
i zagranicznych œwiadectw maturalnych za równorzêdne odpowiednim œwiadectwom
ukoñczenia szkó³ i œwiadectwom dojrza³oœci okreœlonym w ustawie. Nale¿y zauwa¿yæ,
¿e ustawodawca wcale nie przes¹dzi³, ¿e celem nostryfikacji jest poszukiwanie równo-
rzêdnoœci œwiadectwa zagranicznego z okreœlonym œwiadectwem ukoñczenia odpowied-
niego, aktualnie istniej¹cego w ustawie, typu szko³y publicznej. Ustawodawca ustano-
wi³ jedynie, ¿e celem nostryfikacji jest poszukiwanie równorzêdnoœci œwiadectwa za-
granicznego z odpowiednim œwiadectwem ukoñczenia szko³y. W opinii Ministra
Edukacji Narodowej tak postrzegany cel nostryfikacji powinien sprzeciwiaæ siê spro-
wadzaniu nostryfikacji wy³¹cznie do procesu przyrównania œwiadectwa ukoñczenia
szko³y za granic¹ ze œwiadectwem ukoñczenia jednego z typów szkó³ spoœród katalogu
zawartego w aktualnie obowi¹zuj¹cym art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty. Tym sa-
mym okolicznoœæ, ¿e zawarta w rozporz¹dzeniu konstrukcja mechanizmu nostryfikacji
oparta na m.in. elemencie przyrównywania œwiadectwa zagranicznego z odpowiednim
typem szko³y wymienionym aktualnie w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty, pomi-
jaj¹c typy szkó³ wymienione w uchylonych przepisach, stanowi w istocie zawê¿aj¹c¹
interpretacjê art. 93 ust. 2 tej ustawy.

Reasumuj¹c, w opinii Ministra Edukacji Narodowej, powy¿sze pozwala na przyjêcie
innego, rozszerzonego sposobu widzenia nostryfikacji, ni¿ wynika³oby to z literalnej
wyk³adni rozporz¹dzenia. Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 2 ustawy, celem nostryfikacji
jest uznanie zagranicznych œwiadectw ukoñczenia szkó³ za równorzêdne odpowiednim
œwiadectwom ukoñczenia szkó³, gdy tymczasem literalna wyk³adnia rozporz¹dzenia
sprowadza proces nostryfikacji do ka¿dorazowego porównywania œwiadectwa uzyska-
nego za granic¹ – bez wzglêdu na datê wydania tego œwiadectwa za granic¹ – do pol-
skiego œwiadectwa ukoñczenia typu szko³y odpowiednio wybranego spoœród katalogu
typów szkó³ wymienionych w aktualnie obowi¹zuj¹cym art. 9 ust. 1 ustawy o systemie
oœwiaty. W ten sposób, istotnie, tak jak postrzega kwestiê Œl¹ski Kurator Oœwiaty, nie
by³oby mo¿liwe stwierdzenie w drodze nostryfikacji równorzêdnoœci œwiadectwa ukoñ-
czenia szko³y œredniej w zawodzie pielêgniarki wydanego za granic¹ np. w 1992 r., z te-
go wzglêdu, ¿e art. 9 ust. 1 ustawy nie wymienia takiego typu szko³y jak policealne
studium zawodowe, czy liceum medyczne, tj. jednego z typów szkó³ kszta³c¹cych w la-
tach 90. w Polsce pielêgniarki.

Powy¿sze oznacza, ¿e stwierdzenie równorzêdnoœci wykszta³cenia w drodze nostry-
fikacji by³oby zawê¿one do dokumentów wydanych za granic¹ po 1999 r., a w przypad-
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ku dokumentów potwierdzaj¹cych dodatkowo kwalifikacje zawodowe – wy³¹cznie do
zawodów wymienionych w aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
okreœlonej w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860,
z póŸn. zm.). W rezultacie osoba legitymuj¹ca siê zagranicznym œwiadectwem ukoñcze-
nia szko³y w zawodzie pielêgniarki wydanym np. w 1992 r., która w dniu dzisiejszym
wystêpuje z wnioskiem o nostryfikacjê, nie mo¿e uzyskaæ zaœwiadczenia o nostryfikacji
tego œwiadectwa, mimo ¿e faktycznie posiada to¿same wykszta³cenie jak osoba, która
w Polsce w 1992 r. ukoñczy³a np. policealne studium zawodowe w zawodzie pielêgniarki.

Zdaniem Ministra Edukacji Narodowej, konstrukcja mechanizmu nostryfikacji,
okreœlona w akcie wykonawczym do ustawy, jest wynikiem zawê¿aj¹cej interpretacji
art. 93 ust. 2 ustawy. Celowoœciowa wyk³adnia tego przepisu ukazuje bowiem, ¿e no-
stryfikacja nie powinna siê sprowadzaæ do przyrównania zagranicznego œwiadectwa –
bez wzglêdu na datê jego wydania – do polskiego œwiadectwa ukoñczenia typu szko³y
odpowiednio wybranego spoœród katalogu typów szkó³ wymienionych w aktualnie obo-
wi¹zuj¹cym art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oœwiaty. Takie rozwi¹zanie, owszem, jest
adekwatne w odniesieniu do wnioskodawcy, któremu œwiadectwo za granic¹ zosta³o
wydane w okresie po 1999 r. (katalog typów szkó³ wymienionych w art. 9 ust. 1 ustawy
o systemie oœwiaty obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 1999 r.), a w przypadku œwiadectw
zagranicznych potwierdzaj¹cych dodatkowo kwalifikacje zawodowe – w okresie od
2007 r. (aktualna klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego okreœlona w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego – obowi¹zuje od dnia 26 lipca 2007 r.). Natomiast
jak pokazuje analiza stanu faktycznego i prawnego w przedmiotowych sprawach, takie
rozwi¹zanie okazuje siê jednak niewystarczaj¹ce w odniesieniu do nostryfikacji œwia-
dectw zagranicznych wydanych przed 1999 r., które dodatkowo potwierdzaj¹ kwalifi-
kacje zawodowe nieujête w obowi¹zuj¹cej klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego. W opinii Ministra Edukacji Narodowej warto uwzglêdniæ jednoczeœnie, ¿e
stwierdzenie w drodze nostryfikacji równorzêdnoœci œwiadectw zagranicznych wyda-
nych przed 1999 r. w ten sposób, ¿e przyrównuje siê zagraniczne œwiadectwo wy³¹cznie
do odpowiedniego œwiadectwa typu szko³y aktualnie istniej¹cego w systemie oœwiaty,
mo¿e w istocie prowadziæ do odwrotnego skutku nostryfikacji ni¿ okreœla to art. 93 ust. 2
ustawy, tj. do nierównorzêdnoœci uznania. Zdaniem Ministra Edukacji Narodowej,
mo¿na bowiem wyraziæ w¹tpliwoœæ co do tego, czy skutek pe³nej równorzêdnoœci uzna-
nia wykszta³cenia móg³by zostaæ osi¹gniêty poprzez porównanie, w nastêpstwie no-
stryfikacji, wykszta³cenia poœwiadczonego œwiadectwem wydanym za granic¹ w latach
80. czy 90. z wykszta³ceniem uzyskiwanym obecnie w Polsce w zwi¹zku z ukoñczeniem
okreœlonego typu szko³y aktualnie wymienionego w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie
oœwiaty. Innymi s³owy, stan faktyczny w przedmiotowych sprawach, zdaniem Ministra
Edukacji Narodowej, powinien sk³aniaæ ku pogl¹dowi, ¿e okolicznoœæ daty wydania
œwiadectwa za granic¹ mo¿e mieæ jednak znaczenie dla osi¹gniêcia celu nostryfikacji,
jakim jest uznanie równorzêdnoœci.

Konkluduj¹c, zdaniem Ministra Edukacji Narodowej, pozostanie przy gramatycz-
nej wyk³adni przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia
2006 r. w sprawie nostryfikacji œwiadectw szkolnych i œwiadectw maturalnych uzyska-
nych za granic¹, niepozwalaj¹cej na stwierdzenie w Polsce równorzêdnoœci wykszta³ce-
nia poœwiadczonego œwiadectwem wydanym w b. ZSRR w specjalnoœci pielêgniarstwo
poprzez porównanie daty (okresu) wydania œwiadectwa w b. ZSRR z odpowiednim
œwiadectwem ukoñczenia typu szko³y istniej¹cym w polskim systemie oœwiaty w dacie
wydania tego œwiadectwa, skutkuje b³êdn¹, bo zawê¿on¹, interpretacj¹ art. 93 ust. 2
ustawy o systemie oœwiaty. W kontekœcie powy¿szej oceny, wskazywana przez Œl¹skie-
go Kuratora Oœwiaty potrzeba wprowadzenia dodatkowych przepisów przejœciowych
dotycz¹cych warunków i trybu nostryfikacji przedmiotowych œwiadectw, jest konty-
nuacj¹ wyk³adni gramatycznej rozporz¹dzenia w sprawie nostryfikacji. Tymczasem
w ocenie Ministra Edukacji w przedmiotowych sprawach, w oparciu o regu³y wyk³adni
celowoœciowej, jest mo¿liwa interpretacja rozszerzaj¹ca przepisów rozporz¹dzenia.
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Taka wyk³adnia – inaczej ni¿ wyk³adnia literalna – nie stoi na przeszkodzie przepro-
wadzaniu przez kuratorów oœwiaty, w ramach prowadzonych postêpowañ nostry-
fikacyjnych, czynnoœci wyjaœniaj¹cych w celu stwierdzenia, czy dane œwiadec-
two wydane w b. ZSRR w zawodzie pielêgniarki w okresie obowi¹zywania Kon-
wencji Praskiej, tj. w latach 1972–2004, spe³nia wymogi w zakresie programu
kszta³cenia przewidziane dla zawodu pielêgniarki w Polsce wed³ug stanu prawne-
go obowi¹zuj¹cego w dacie wydania w b. ZSRR przedmiotowego œwiadectwa.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Stanowski

150 48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r.



Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami kierowanymi przez organy prowadz¹ce

szko³y i placówki, dotycz¹cymi stosowania w praktyce niektórych przepisów
dotycz¹cych oceny pracy dyrektora szko³y/placówki oraz oceny pracy nau-
czyciela, uprzejmie proszê o wyjaœnienie niejasnoœci w nastêpuj¹cych kwe-
stiach.

1. Zgodnie z art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela oceny pracy nauczyciela
mo¿na dokonaæ z inicjatywy dyrektora szko³y lub na wniosek:

1) nauczyciela;
2) organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadz¹cego szko³ê;
4) rady szko³y;
5) rady rodziców.
Czy przepis ten dotyczy równie¿ oceny pracy dyrektora szko³y? Czy

przez analogiê oceny pracy dyrektora mo¿na dokonaæ z inicjatywy organu
prowadz¹cego lub na wniosek dyrektora, organu sprawuj¹cego nadzór peda-
gogiczny, rady szko³y albo rady rodziców?

2. Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporz¹dzenia w sprawie kryteriów i trybu
dokonywania oceny pracy nauczyciela, oceny cz¹stkowej w zakresie realiza-
cji zadañ wymienionych w art. 39 ust. 1 pkty 1, 3, 4 i 6 ustawy i w art. 6 oraz
w art. 7 ust. 2 pkty 2–4 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawuj¹cy nad-
zór pedagogiczny nad szko³¹ w porozumieniu z organem prowadz¹cym szko-
³ê, je¿eli organ prowadz¹cy szko³ê nie sprawuje nadzoru pedagogicznego.
Czy pozostawienie tego paragrafu w brzmieniu sprzed zmiany nie jest sprzecz-
ne z art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym oceny pracy dy-
rektora szko³y dokonuje organ prowadz¹cy szko³ê w porozumieniu z organem
sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny? Czy zatem w praktyce to organ sprawu-
j¹cy nadzór pedagogiczny powinien byæ organem inicjuj¹cym ocenê czêœci
wspólnych i odpowiedzialnym za jej ustalenie?

3. Art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy – Karta Nauczyciela, dodany do tej ustawy
dnia 23 sierpnia 2008 r., nie zosta³ wskazany w rozporz¹dzeniu w sprawie
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Kto zatem dokonuje
oceny dzia³añ dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê?

4. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporz¹dzenia w sprawie kryteriów i trybu dokony-
wania oceny pracy nauczyciela, stopieñ realizacji zadañ przez dyrektora powi-
nien byæ ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Czy
oznacza to, ¿e zgodnie z § 3 ust. 1 rozporz¹dzenia w sprawie nadzoru pedago-
gicznego wizytatorzy wykonuj¹cy czynnoœci zwi¹zane z ocen¹ pracy dyrekto-
ra na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o systemie oœwiaty mog¹ wykonywaæ te
zadania tylko w trybie planowanych lub doraŸnych dzia³añ (kontroli)?

5. Zgodnie z § 3 ust. 3 wskazanego rozporz¹dzenia, organ dokonuj¹cy oce-
ny z w³asnej inicjatywy lub na wniosek innego podmiotu ni¿ sam oceniany zo-
bowi¹zany jest co najmniej na miesi¹c przed dokonaniem oceny powiadomiæ
o tym nauczyciela. Czy w okresie trwania tego miesi¹ca organ dokonuj¹cy oce-
ny pracy mo¿e wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane z pozyskaniem informacji nie-
zbêdnych do dokonania tej oceny, na przyk³ad prowadziæ obserwacjê
(hospitacjê) zajêæ realizowanych przez ocenianego nauczyciela? Je¿eli tak, to
jaki jest cel ustalenia w przepisach wymienionego okresu w odniesieniu do
ocenianego nauczyciela.

£¹czê wyrazy szacunku
S³awomir Kowalski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.26

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora S³awomira Kowalskiego z dnia 16 lute-

go 2010 r. nr BPS/DSK-043-2409/10 z³o¿onym podczas posiedzenia Senatu RP
w dniu 4 lutego 2010 r., uprzejmie przekazujê nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Ad 1.
Zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.

z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.), oceny pracy dyrektora szko³y oraz nauczyciela,
któremu czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora szko³y, dokonuje organ
prowadz¹cy szko³ê w porozumieniu z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny.

Ocena pracy dyrektora mo¿e byæ dokonana w ka¿dym czasie, nie wczeœniej jednak
ni¿ po up³ywie roku od dokonania poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o któ-
rej mowa w art. 9c ust. 6 ww. ustawy, na wniosek: dyrektora, organu sprawuj¹cego
nadzór pedagogiczny, organu prowadz¹cego szko³ê, rady szko³y, rady rodziców. Organ
prowadz¹cy szko³ê jest obowi¹zany dokonaæ oceny pracy dyrektora szko³y w okresie
nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od dnia z³o¿enia wniosku.

Ocena pracy dyrektora szko³y ma charakter opisowy i jest zakoñczona stwierdze-
niem uogólniaj¹cym: ocena wyró¿niaj¹ca, ocena dobra, ocena negatywna. Organ pro-
wadz¹cy szko³ê dokonuje oceny pracy dyrektora szko³y po zasiêgniêciu opinii rady
szko³y i zak³adowych organizacji zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w tej szkole. Ocenê pracy
ustala siê po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wys³uchaniu jego uwag i za-
strze¿eñ.

Na podstawie art. 6a ust. 9 pkt 2 oraz ust. 10 ww. ustawy, od ustalonej oceny pracy,
w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia, przys³uguje dyrektorowi szko³y oraz nauczycie-
lowi, któremu czasowo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora szko³y – prawo z³o-
¿enia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tê ocenê ustali³.
Organ odwo³awczy powo³uje w celu rozpatrzenia odwo³ania lub wniosku zespó³ ocenia-
j¹cy. Od oceny dokonanej przez zespó³ oceniaj¹cy nie przys³uguje odwo³anie.

Ad 2.
Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektorów nale¿y stosowaæ przepisy rozporz¹dze-

nia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu
dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postêpowania odwo³awczego oraz sk³adu
i sposobu powo³ywania zespo³u oceniaj¹cego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z póŸn. zm.),
z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych nowelizacj¹ Karty Nauczyciela w zakresie
kompetencji do ustalania oceny pracy dyrektora.

Na podstawie § 8 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia, kryterium oceny pracy dyrektora szko-
³y stanowi stopieñ realizacji zadañ okreœlonych w art. 6, 7 i 42 ust. 2 Karty Nauczyciela
oraz art. 4 i 39 ustawy – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Na ocenê pracy dyrektora szko³y sk³adaj¹ siê oceny cz¹stkowe ustalane przez or-
gan nadzoru pedagogicznego i organ prowadz¹cy szko³ê, przy czym oceny cz¹stkowej
w zakresie:

– realizacji zadañ wymienionych w art. 4, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.)
oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela – dokonuje organ nadzoru
pedagogicznego;

– realizacji zadañ wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o systemie
oœwiaty oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela – dokonuje organ prowadz¹cy szko³ê.
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Natomiast na podstawie § 8 ust. 3 pkt 3 ww. rozporz¹dzenia, realizacji zadañ wy-
mienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy o systemie oœwiaty, i w art. 6 oraz
w art. 7 ust. 2 pkt 2–4 Karty Nauczyciela, dokonuje organ prowadz¹cy szko³ê w porozu-
mieniu z organem nadzoru pedagogicznego.

Przepisy rozporz¹dzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy na-
uczyciela, trybu postêpowania odwo³awczego oraz sk³adu i sposobu powo³ywania ze-
spo³u oceniaj¹cego, nale¿y interpretowaæ w powi¹zaniu z art. 6a ust. 6 ustawy – Karta
Nauczyciela, na podstawie którego oceny pracy dyrektora szko³y dokonuje organ pro-
wadz¹cy szko³ê w porozumieniu z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny, a wiêc
organ prowadz¹cy szko³ê jest inicjatorem porozumienia zarówno w sprawie ca³oœcio-
wej oceny pracy dyrektora szko³y jak i oceny cz¹stkowej, o której mowa w § 8 ust. 3 pkt 3
ww. rozporz¹dzenia.

Ad 3.
Oceny dzia³añ dyrektora szko³y w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa uczniom

i nauczycielom w czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê, na podstawie § 8 ust. 2
i ust. 3 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postêpowa-
nia odwo³awczego oraz sk³adu i sposobu powo³ywania zespo³u oceniaj¹cego, dokonuje
organ prowadz¹cy szko³ê w porozumieniu z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny.

Ad 4.
Zgodnie z powy¿szymi wyjaœnieniami, kryterium oceny pracy dyrektora szko³y sta-

nowi stopieñ realizacji zadañ okreœlonych w art. 6, 7 i 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz
art. 4 i 39 ustawy – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru.

Na podstawie § 3 ust. 1–3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
7 paŸdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),
nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadañ i czynnoœci okreœlo-
nych w art. 33 ustawy o systemie oœwiaty, w trybie planowych lub doraŸnych dzia³añ.
Planowe dzia³ania nadzoru pedagogicznego prowadzone przez kuratorów oœwiaty s¹
realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oœwiatowej pañstwa w za-
kresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra w³aœciwego do spraw o-
œwiaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oœwiaty.
DoraŸne dzia³ania nadzoru pedagogicznego prowadzone przez organy sprawuj¹ce nad-
zór pedagogiczny s¹ realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjêcia dzia³añ
nieujêtych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 18 ust. 1 ww. rozpo-
rz¹dzenia. Zatem ocena pracy dyrektora szko³y powinna wynikaæ zarówno z planowa-
nego jak i doraŸnego nadzoru pedagogicznego.

Ad 5.
Na podstawie § 3 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listo-

pada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu
postêpowania odwo³awczego oraz sk³adu i sposobu powo³ywania zespo³u oceniaj¹ce-
go, w przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy organu sprawuj¹cego nadzór
pedagogiczny, organu prowadz¹cego szko³ê, rady szko³y lub rady rodziców, organ pro-
wadz¹cy szko³ê powiadamia o tym na piœmie nauczyciela co najmniej na miesi¹c przed
dokonaniem oceny. W okresie tego miesi¹ca organ prowadz¹cy szko³ê podejmuje dzia-
³ania zmierzaj¹ce do wystawienia oceny. Przepis § 3 ust. 3 rozporz¹dzenia w sprawie
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postêpowania odwo-
³awczego oraz sk³adu i sposobu powo³ywania zespo³u oceniaj¹cego jest zgodny z art. 51
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Powo³uj¹c siê na stanowisko Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów, zwra-

cam siê z proœb¹ o informacjê o pracach dotycz¹cych przepisów zwi¹zanych
z gospodark¹ odpadami. Zdaniem zwi¹zku, konieczne jest zbudowanie spój-
nego systemu prawnego, pozwalaj¹cego na uporz¹dkowanie systemu gospo-
darki komunalnej na poziomie lokalnym i regionalnym. Brak spójnych
regulacji prawnych skutkuje obecnie powstawaniem dzikich wysypisk,
a tak¿e niskiej emisji, niebezpiecznej dla zdrowia ludzi, wynikaj¹cej ze spala-
nia odpadów w paleniskach domowych, oraz masowym przywozem do Pol-
ski odpadów z Niemiec i innych krajów. Niezbêdne wydaje siê zatem pilne
ustawowe zapewnienie gminie podstawowych instrumentów pozwalaj¹cych
na kierowanie przez ni¹ strumienia odpadów tak, aby zapewniæ zgodnoœæ go-
spodarki odpadami z obowi¹zuj¹cymi regulacjami i planami gospodarki od-
padami.

W szczególnoœci konieczne jest zapewnienie gminie w³asnoœci odpadów
lub prawa dysponowania odpadami. Gmina powinna byæ w³aœcicielem lub
dysponentem odpadów komunalnych na swoim terenie, powinna móc podej-
mowaæ w sposób wi¹¿¹cy decyzje dotycz¹ce kompleksowego rozwi¹zywa-
nia problemu selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów. Ko-
nieczne jest tak¿e wprowadzenie obligatoryjnej op³aty ponoszonej przez
mieszkañców, której obowi¹zek powinien spoczywaæ na ka¿dym w³aœcicielu
nieruchomoœci, najemcy lub u¿ytkowniku lokalu mieszkalnego – pobieranej
od liczby osób w rodzinie – w ustandaryzowanej wysokoœci. Op³aty takie po-
zwoli³yby na wyeliminowanie sytuacji, w której czêœæ mieszkañców unika po-
noszenia op³at za wytwarzane odpady, i znacznie ograniczy³yby spalanie
odpadów w paleniskach domowych, powstawanie dzikich wysypisk oraz po-
zostawianie odpadów przy drogach, w lasach i w innych miejscach publicz-
nych.

Koniecznoœæ wprowadzenia nowych regulacji prawnych spowodowana
jest równie¿ wynegocjowaniem przez Polskê okresów przejœciowych doty-
cz¹cych osi¹gniêcia unijnych standardów w dziedzinie ochrony œrodowiska,
w tym w gospodarce odpadami. W œwietle, miêdzy innymi, art. 16a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: DzU z 2007 r., nr 39,
poz. 251) do obowi¹zkowych zadañ gminy nale¿y zapewnienie warunków
ograniczaj¹cych masê odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kie-
rowanych do sk³adowania. Okreœlono przy tym terminy, w których ma na-
st¹piæ redukcja wolumenu odpadów komunalnych kierowanych na
sk³adowiska odpadów – do dnia 31 grudnia 2010 r., do dnia 31 grudnia
2013 r. i do dnia 31 grudnia 2020 r. Spe³nienie zobowi¹zañ wobec UE wyma-
ga stworzenia kompleksowego systemu opartego na ograniczaniu powsta-
wania odpadów, ich odzysku i recyklingu, który prowadziæ bêdzie do
minimalizowania sk³adowania odpadów.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 8 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 16 lutego 2010 r., znak BPS/DSK-043-2410/10,

przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego w sprawie odpadów ko-
munalnych, uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Na wstêpie pragnê podziêkowaæ za uwagi i propozycje dotycz¹ce oczekiwanego sys-
temu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz stanu gospodarki odpadami ko-
munalnymi w Polsce. Opinie wyra¿one przez senatora S³awomira Kowalskiego s¹
zbie¿ne z moim pogl¹dem dotycz¹cym tych zagadnieñ.

Obecnie kwestie zwi¹zane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi s¹ regulo-
wane przepisami ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.). Ustawa ta okreœla utrzy-
mywanie czystoœci i porz¹dku na terenie gminy jako obowi¹zkowe zadania w³asne gmi-
ny. Z drugiej strony ustawa okreœla obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie
prawid³owego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci i ich po-
zbywania siê oraz okreœla warunki udzielania zezwoleñ na œwiadczenie us³ug w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci.

W moim przekonaniu obecny system zagospodarowania odpadów komunalnych
nie jest efektywny. Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kie-
runku przekazania gminie praw do dysponowania strumieniem odpadów komunal-
nych pozwoli w pe³ni obj¹æ jednolitym systemem wszystkich mieszkañców gminy.
Ponadto wskazanie jednego podmiotu – gminy – jako odpowiedzialnego za tworzenie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zapewnienie w³aœciwej in-
frastruktury do zagospodarowania odpadów komunalnych jest w moim przekonaniu
zapewnieniem realizacji zobowi¹zañ Polski wobec celów okreœlonych przepisami pra-
wa Unii Europejskiej.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e s¹ prowadzone prace nad przygotowaniem
projektu za³o¿eñ do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i po-
rz¹dku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W dniu 30 listopada 2009 r. Pan Mi-
cha³ Boni — Minister, Cz³onek Rady Ministrów, Przewodnicz¹cy Sta³ego Komitetu
Rady Ministrów, powo³a³ zespó³ roboczy z udzia³em przedstawicieli Ministerstwa Œro-
dowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finan-
sów, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Rz¹dowego Centrum Legislacji
oraz Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (pismo z dnia 30 listopada 2009 r.,
znak: KRM-24-30-09). W ramach prowadzonych przez ten zespó³ prac dyskutowany jest
ostateczny kszta³t projektu za³o¿eñ do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e w resorcie œrodowiska prowadzone s¹ równie¿
prace nad projektem za³o¿eñ do projektu ustawy o odpadach, która bêdzie stanowiæ
transpozycjê dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 lis-
topada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj¹cej niektóre dyrektywy, maj¹ce na ce-
lu poprawê stanu gospodarki odpadami. W za³o¿eniach tych zosta³y zawarte kwestie
dotycz¹ce m.in. op³at za sk³adowanie odpadów jako jeden z najwa¿niejszych instru-
mentów wp³ywaj¹cych na stymulowanie dzia³añ w zakresie odzysku. Zgodnie z tymi
za³o¿eniami planowana jest zmiana funkcjonowania obecnego systemu op³at, w tym
okreœlenie górnej stawki op³aty za sk³adowanie w wysokoœci 400 z³ za umieszczenie
1 Mg odpadów na sk³adowisku. Tak wysoka op³ata powinna determinowaæ szukanie
innych metod zagospodarowania odpadów ni¿ ich sk³adowanie.
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W zwi¹zku z tym pragnê podkreœliæ, ze na chwilê obecn¹ uzgadniane jest ostatecz-
ne stanowisko rz¹du w kwestii planowanego systemu zagospodarowania odpadów ko-
munalnych. Po opracowaniu jednolitej koncepcji dotycz¹cej gospodarki odpadami
komunalnymi i akceptacji projektu przez Komitet Sta³y Rady Ministrów, a nastêpnie
po przyjêciu przez Radê Ministrów, za³o¿enia do projektu ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
zostan¹ przekazane do Rz¹dowego Centrum Legislacji celem opracowania na ich pod-
stawie projektu ustawy.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Kowalskiego
i innych senatorów

skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
Podczas dyskusji w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustawy o zmianie

ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczê-
ciach pañstwowych zaistnia³a w¹tpliwoœæ, czy god³o Rzeczypospolitej Pol-
skiej znajduj¹ce siê w sali obrad Senatu RP ponad ³aw¹ Marsza³ka Senatu RP
jest zgodne z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia 31 stycznia 1980 r.

Rozumiej¹c i szanuj¹c konwencjê artystyczn¹ wystroju sali obrad Se-
natu RP, uwa¿amy jednak, i¿ god³o Rzeczypospolitej powinno byæ, tak jak
w Sejmie RP, zgodne z wymienion¹ ustaw¹.

Prosimy zatem bardzo o dostosowanie tego god³a RP do wymogów usta-
wy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach
pañstwowych.

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski
Pawe³ Klimowicz
Andrzej Misio³ek
Stanis³aw Iwan
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 marca 2010 r.

Senatorowie
S³awomir Kowalski
Pawe³ Klimowicz
Andrzej Misio³ek
Stanis³aw Iwan
Andrzej Grzyb

W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym na 48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego
2010 r., w którym wyra¿one zosta³y w¹tpliwoœci Panów Senatorów co do zgodnoœci,
znajduj¹cego siê w sali obrad Senatu ponad ³aw¹ Marsza³ka, god³a Rzeczypospolitej
Polskiej z ustaw¹ z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 200, z póŸn.
zm.), zwan¹ dalej „ustaw¹”, a tak¿e podniesiono postulat jego dostosowania do wymo-
gów przywo³anej ustawy, pragnê przedstawiæ nastêpuj¹ce stanowisko.

Zgodnie z art. 2 ustawy „god³em Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek or³a bia³e-
go ze z³ot¹ koron¹ na g³owie zwróconej w prawo, z rozwiniêtymi skrzyd³ami, z dziobem
i szponami z³otymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy”, wzór god³a okreœlony zo-
sta³ natomiast w za³¹czniku nr 1 do ustawy.

Kolorystyka znajduj¹cego siê w sali obrad Senatu god³a wynika z wykorzysta-
nych do jego wykonania materia³ów: przy tworzeniu wizerunku or³a kolor bia³y uzy-
skano z wykorzystania bia³ego metalu – srebra, kolor z³oty przez u¿ycie ¿ó³tego
metalu – z³ota, a kolor czerwony czyli t³o wykonano z miedzi.
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U¿ycie do wykonania god³a srebra oraz miedzi, daje efekt barwy bia³ej oraz czerwo-
nej w zale¿noœci od k¹ta padania œwiat³a, mniej lub bardziej intensywny.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ kwestia zgodnoœci wizerunku or³a umiesz-
czonego w sali posiedzeñ Senatu z wymogami wynikaj¹cymi z ustawy by³a ju¿ przed-
miotem rozstrzygniêcia s¹dowego.

S¹d Okrêgowy w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 maja 2003 r., orzek³,
¿e nie ma w¹tpliwoœci, i¿ znajduj¹cy siê w sali obrad Senatu wizerunek or³a
spe³nia wymogi okreœlone w art. 2 ustawy.

Nastêpnie w postêpowaniu apelacyjnym S¹d Apelacyjny w Warszawie uzasadnia-
j¹c wyrok z dnia 24 lutego 2005 r., stwierdzi³, i¿ w jego ocenie „wizerunek or³a umiesz-
czony w sali posiedzeñ Senatu RP wykonany zosta³ z metali, których naturalne barwy –
bia³y kolor srebra, z³oty kolor z³ota oraz czerwony kolor miedzi odbiegaj¹ swoj¹ inten-
sywnoœci¹ barwy od wzorca bêd¹cego za³¹cznikiem do wskazanej ustawy. Jednak,
w ocenie S¹du Apelacyjnego, zachowane zosta³y poprzez u¿ycie takich metali ko-
lorowych barwy przewidziane ustaw¹ dla God³a Pañstwa. (...). Wizerunek or³a, po-
za omówionym niewielkim odstêpstwem w zakresie u¿ytych do jego wykonania barw,
zosta³ przedstawiony zgodnie z wzorem stanowi¹cym za³¹cznik do ustawy”.

Podkreœlania ponadto wymaga fakt, i¿ zgodnie ze stanowiskiem S¹du Apelacyjnego
w Warszawie „wskazany w ustawie opis God³a Rzeczypospolitej poprzez jego wzór za-
warty w za³¹czniku, nie stanowi bezwzglêdnego obrazu god³a, kopii, tego wzoru. (...)
dopuszczalne s¹ pewne odstêpstwa od wzoru oraz barwy (przedstawionych we wzorze),
wynikaj¹cych z wizji artysty wykonuj¹cego god³o, a tak¿e z u¿ytego do jego wykonania
materia³u: tkaniny i koloru u¿ytych nici, metalu o okreœlonych naturalnych barwach,
a tak¿e barwionego szk³a lub tworzywa sztucznego, o ile mieszcz¹ siê one w opisie god-
³a wynikaj¹cym z ustawy. Opis ten nie zawiera intensywnoœci poszczególnych barw ani
jej odcieni, a odbiór indywidualny wzorca god³a i jego barw (...), jest odmienny u ka¿dej
osoby ogl¹daj¹cej, co wynika z indywidualnych cech postrzegania ka¿dego cz³owieka,
a wiêc subiektywnych odczuæ”.

Maj¹c na uwadze przywo³ane powy¿ej rozstrzygniêcia s¹dowe w przedmiotowej
sprawie uprzejmie informujê, ¿e w mojej ocenie wizerunek god³a znajduj¹cy siê w sali
obrad Senatu, jest zgodny z jego opisem zawartym w ustawie oraz wzorem god³a stano-
wi¹cym za³¹cznik nr 1 do tej ustawy.

Bogdan Borusewicz
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W trakcie dy¿urów senatorskich zapozna³em siê z problemami doty-
cz¹cymi wydawania karty parkingowej dla osób niepe³nosprawnych.

Po zmianach w ustawie – Prawo o ruchu drogowym osoby niepe³nospraw-
ne, które maj¹ wydane po raz kolejny przed³u¿enie orzeczenia o niepe³no-
sprawnoœci przez orzecznika ZUS, na tej podstawie nie mog¹ otrzymaæ karty
parkingowej. Do czasu zmian, wprowadzonych w 2009 r., tak¹ mo¿liwoœæ
mia³y.

Przyk³adem mo¿e byæ osoba niepe³nosprawna, która po urazie rdzenia
krêgowego od wielu lat porusza siê na wózku inwalidzkim. Orzeczenie o nie-
pe³nosprawnoœci mia³a wydane ju¿ kilkakrotnie, zawsze przez ZUS. Teraz
jest zmuszona do stawienia siê na kolejn¹ komisjê lekarsk¹, sk³adania ca³ej
historii choroby i spe³niania innych wymogów okreœlonych przez Powiatowy
Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Powinna mieæ zatem dwu-
krotnie wydane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci.

Taka sytuacja zmusza osobê niepe³nosprawn¹, czêsto te¿ jej opiekuna,
do ponoszenia niepotrzebnych kosztów, na przyk³ad na dojazd.

Zlikwidowanie wa¿noœci orzeczenia o niepe³nosprawnoœci wydanego
przez ZUS powoduje zatem czêsto znaczne utrudnienia.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿li-
woœci zmiany zaistnia³ej sytuacji.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana senatora Krzysztofa Kwiatkow-

skiego na 48. posiedzeniu Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., przys³ane przy piœmie
nr BPS/DSK-043-2412/10 z dnia 16 lutego 2010 r., w sprawie wydawania karty par-
kingowej osobom niepe³nosprawnym, przedstawiam nastêpuj¹c¹ informacjê.

Znowelizowana z dniem 22 wrzeœnia 2009 r. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póŸn. zm.), wprowadzi³a no-
we zasady wydawania karty parkingowej dla osób niepe³nosprawnych. O wydanie
karty parkingowej mog¹ ubiegaæ siê, stosownie do art. 8 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu
drogowym osoby posiadaj¹ce:

1) orzeczenie o niepe³nosprawnoœci,
2) orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci,
3) orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnieñ
– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nospraw-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póŸn. zm.), które potwierdza fakt wystêpowa-
nia u osoby orzekanej obni¿onej sprawnoœci ruchowej. Obni¿ona sprawnoœæ ruchowa
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to upoœledzenie, które powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu siê i prze-
mieszczaniu.

Konsekwencj¹ przedmiotowej nowelizacji jest z jednej strony mo¿liwoœæ ubiegania
siê o wydawanie karty parkingowej przez osoby niepe³nosprawne, które nie ukoñczy³y
16 roku ¿ycia, z drugiej strony doprecyzowanie warunków ubiegania siê o wydanie
karty parkingowej poprzez jednoznaczne wskazanie przes³anki obni¿onej sprawnoœci
ruchowej (za poœrednictwem wskazania umieszczanego w wymienionych orzecze-
niach), jako podstawê do ubiegania siê o kartê parkingow¹.

Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ dokonana nowelizacja w pe³ni koresponduje z Za-
leceniem Rady Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 1998 r. dotycz¹cym kart parkingo-
wych dla osób niepe³nosprawnych (98/376/EC), w œwietle którego pañstwa
cz³onkowskie UE maj¹ przyznaæ karty parkingowe dla osób, których inwalidztwo pro-
wadzi do ograniczonej ruchliwoœci. Ograniczona ruchliwoœæ stanowi¹ca przes³ankê do
wydania karty parkingowej w œwietle przedmiotowego zalecenia, w prawie polskim po-
twierdzona jest poprzez wskazanie, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o reha-
bilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, zawarte
w wymienionych orzeczeniach o niepe³nosprawnoœci.

W konsekwencji nowelizacja przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym doprowa-
dzi³a do zapewnienia zgodnoœci rozwi¹zañ przyjêtych w prawie polskim z rozwi¹zania-
mi przyjêtymi w prawie wspólnotowym, co nie pozostaje bez znaczenia bior¹c pod
uwagê uznawalnoœæ kart parkingowych przez pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
bez wzglêdu na kraj ich wydania. Ponadto takie rozwi¹zanie przyczyni siê do eliminacji
zjawiska wydawania kart parkingowych osobom nieposiadaj¹cym trudnoœci z poru-
szaniem siê i przemieszczaniu, co czêsto uniemo¿liwia³o korzystanie z uprawnieñ wy-
nikaj¹cych z posiadanej karty parkingowej osobom maj¹cym trudnoœci z poruszaniem
siê. Na ten fakt zwraca³y uwagê, w licznej korespondencji wp³ywaj¹cej do Ministerstwa
Infrastruktury, Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Pe³nomocnika Rz¹du do
Spraw Osób Niepe³nosprawnych, zarówno indywidualne osoby niepe³nosprawne, jak
te¿ skupiaj¹ce je lub reprezentuj¹ce organizacje pozarz¹dowe. Zapewnienie zgodnoœci
rozwi¹zañ prawa polskiego z prawem wspólnotowym oraz zagwarantowanie korzysta-
nia z karty parkingowej przez osoby posiadaj¹ce obni¿on¹ sprawnoœæ ruchow¹ wyma-
ga³o jednoczeœnie rezygnacji z wydawania karty parkingowej na podstawie orzeczeñ
lekarza orzecznika ZUS.

Celem wprowadzonego rozwi¹zania by³o przede wszystkim umo¿liwienie korzysta-
nia z karty parkingowej osobom niepe³nosprawnym, które rzeczywiœcie tego rodzaju
pomocy wymagaj¹, a nie osobom które jedynie legitymuj¹ siê statusem osoby nie-
pe³nosprawnej. Jest to o tyle istotne, i¿ przed nowelizacj¹ przedmiotowych przepisów
o kartê parkingow¹ mog³y ubiegaæ siê prawie wszystkie osoby niepe³nosprawne (z wy-
j¹tkiem dzieci do lat 16 oraz osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepe³nosprawnoœci
o przyczynie niepe³nosprawnoœci innej ni¿ upoœledzenie narz¹du ruchu i choroba neu-
rologiczna), a to ze wzglêdu na brak kryterium obni¿onej sprawnoœci ruchowej jako
warunku w stosunku do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³no-
sprawnoœci oraz osób posiadaj¹cych orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o ca³kowitej
niezdolnoœci do pracy i samodzielnej egzystencji albo ca³kowitej niezdolnoœci do pracy.
W konsekwencji z prawa do ubiegania siê o kartê parkingow¹ mog³o skorzystaæ oko³o
dwa do trzech mln osób, co w praktyce przek³ada³o siê na jego ograniczon¹ skutecz-
noœæ oraz oderwanie siê od celu, któremu mia³o s³u¿yæ. Wszystko to powodowa³o, i¿
osoby maj¹ce rzeczywiste trudnoœci z poruszaniem siê, mia³y coraz wiêksze problemy
ze skutecznym korzystaniem z uprawnienia, poniewa¿ miejsca parkingowe przezna-
czone dla nich by³y zajmowane przez osoby niepe³nosprawne nieposiadaj¹ce stwier-
dzonej obni¿onej sprawnoœci ruchowej albo te¿ osoby pe³nosprawne, wykorzystuj¹ce
bezprawnie karty parkingowe niepe³nosprawnych krewnych lub znajomych.

Poniewa¿ osoba posiadaj¹ca orzeczenie lekarza orzecznika ZUS jest traktowana ja-
ko osoba niepe³nosprawna (nie posiada ona jednak orzeczenia o niepe³nosprawnoœci
ale orzeczenie o niezdolnoœci do pracy lub niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji), to
te¿ mo¿e ubiegaæ siê o wydanie karty parkingowej pod warunkiem uzyskania orzecze-

160 48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r.



nia o wskazaniu do ulg i uprawnieñ. Procedura wydawania tego typu orzeczeñ jest
uproszczona w stosunku do podstawowej procedury orzeczniczej (obejmuj¹cej
wydawanie orzeczeñ o niepe³nosprawnoœci i stopniu niepe³nosprawnoœci). Zgodnie
z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych w postêpowaniu w sprawach o wydanie orzeczenia ze wskazaniem do ulg
i uprawnieñ, zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci wydaje orzeczenie,
w którym stopieñ niepe³nosprawnoœci okreœla na podstawie przed³o¿onych orzeczeñ
(nie tylko orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, ale równie¿ wydanych przed 1 stycznia
1998 r., orzeczeñ KRUS, MON i MSWiA), natomiast wskazania, o których mowa
w art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (w tym wskazanie obni¿onej sprawnoœci ruchowej), ustala stosow-
nie do naruszonej sprawnoœci organizmu i ograniczeñ funkcjonalnych uzasadnia-
j¹cych korzystanie z ulg i uprawnieñ na podstawie odrêbnych przepisów. Postêpowa-
nie ma charakter jednoinstancyjny, przeprowadzane jest jednoosobowo przez lekarza –
cz³onek powiatowego zespo³u, a za wydanie orzeczenia nie pobiera siê op³aty.

W zwi¹zku z powy¿szym, odpowiadaj¹c na pytanie Pana senatora Krzysztofa Kwiat-
kowskiego stwierdzam, i¿ brak jest uzasadnionej potrzeby zmiany przepisów ustawy
Prawo o ruchu drogowym – wprowadzonych Senackim projektem ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym – uchwalonych na 42. posiedzeniu Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 22 maja 2009 r.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

W trakcie dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z informacjami doty-
cz¹cymi skradzionych dowodów osobistych. Z informacji tych wynika, ¿e
zdarzy³y siê sytuacje, w których sprawcy kradzie¿y brali kredyty pos³uguj¹c
siê skradzionymi dokumentami.

Dochodzi³o do tego, ¿e okradziona osoba dopiero po latach, kiedy otrzy-
ma³a wezwanie do sp³acenia zaleg³ych rat, dowiadywa³a siê o tym fakcie.
Okaza³o siê, ¿e do takich sytuacji dochodzi³o mimo zg³oszenia faktu kradzie-
¿y dowodu osobistego policji, poniewa¿ policja nie ma obowi¹zku zg³aszania
takiej kradzie¿y bankowi.

Tylko zastrze¿enie dokumentu w banku daje gwarancjê, ¿e umowa kredy-
towa nie zostanie podpisana.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Komendanta z proœb¹ o rozwa¿e-
nie mo¿liwoœci zmiany tej sytuacji. W przypadku przyjêcia zg³oszenia o kra-
dzie¿y dowodu osobistego, policja mog³aby poinformowaæ wybrany bank,
a wtedy zastrze¿enie dokumentu sta³oby siê informacj¹ dostêpn¹ równie¿
dla innych banków.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
KOMENDANTA G£ÓWNEGO POLICJI

Warszawa, 25 lutego 2010 r.

Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz

W nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 lutego 2010 r. Ldz. BPS/DSK-043-2413/10 za-
wieraj¹cego oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z³o¿one na 48. posie-
dzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. w sprawie mo¿liwoœci informowania przez
Policjê banków w przypadkach kradzie¿y dowodu osobistego w celu zapobiegania prze-
stêpstwom wy³udzania kredytów na podstawie skradzionych dokumentów uprzejmie
przedstawiam stanowisko w niniejszej sprawie.

Policja, w ramach realizacji ustawowych zadañ w zakresie zapobiegania i zwalcza-
nia przestêpczoœci, w przypadku zg³oszenia kradzie¿y dokumentu to¿samoœci przez
osobê, do której dokument nale¿y, prowadzi postêpowanie w sprawie o przestêpstwo
z art. 278, 279 lub 280 Kodeksu karnego w zale¿noœci od okolicznoœci pope³nienia czy-
nu zabronionego. Fakt zg³oszenia kradzie¿y dokumentu oraz prowadzone postêpowa-
nie w tej sprawie podlegaj¹ zarejestrowaniu w policyjnych zbiorach danych celem
wykrycia, ustalenia sprawcy przestêpstwa, utrwalenia dowodów tego przestêpstwa
oraz poci¹gniêcia sprawcy do odpowiedzialnoœci karnej za pope³nione przestêpstwo.
W momencie zg³oszenia faktu dokonania kradzie¿y Policja wydaje zg³aszaj¹cemu za-
œwiadczenie o zg³oszeniu kradzie¿y dokumentu to¿samoœci. Policja dokonuje równie¿
rejestracji skradzionego dokumentu w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji.

W przypadku utraty dowodu osobistego, czy to w wyniku zagubienia, kradzie¿y lub
w inny sposób zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
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dencji ludnoœci i dowodach osobistych (Dz. U. tj. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póŸn.
zm.), zwanej dalej „ustaw¹ o ewidencji” okreœlaj¹ce obowi¹zki osoby, która utraci³a do-
wód osobisty oraz procedurê postêpowania w przypadku jego utraty. Zgodnie z art. 42
ust. 1–2 wymienionej ustawy osoba, która utraci³a dowód osobisty, jest obowi¹zana:

– niezw³ocznie zawiadomiæ o tym najbli¿szy organ gminy lub w³aœciw¹ ze wzglêdu na
miejsce pobytu polsk¹ placówkê konsularn¹. Organy te wydaj¹ zaœwiadczenie
o utracie dowodu osobistego, wa¿ne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz
powiadamiaj¹ o tym przy u¿yciu dostêpnych œrodków, w szczególnoœci telefaksu
lub poczty elektronicznej, organ, który wyda³ dowód osobisty, w celu uniewa¿nie-
nia dokumentu,

– wyst¹piæ niezw³ocznie o wydanie nowego dokumentu do w³aœciwego organu
gminy.

Dodaæ nale¿y, i¿ wype³nienie niniejszego obowi¹zku z ustawy o ewidencji jest nie-
zale¿ne od zg³oszenia kradzie¿y dowodu osobistego w jednostce Policji. Wskazaæ przy
tym trzeba, i¿ w odró¿nieniu od powy¿szego, nie istnieje prawny obowi¹zek zg³oszenia
przez osobê utraty dowodu to¿samoœci Policji, w zwi¹zku z czym informacje, jakie na
ten temat posiada Policja s¹ niekompletne.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ww. ustawy osoba, która znalaz³a dowód osobi-
sty innej osoby, jest obowi¹zana niezw³ocznie przekazaæ ten dokument najbli¿szemu
organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te prze-
kazuj¹ niezw³ocznie dowód osobisty organowi, który go wyda³, w celu uniewa¿nienia
dokumentu.

Ponadto na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 przytoczonej wy¿ej ustawy dowód osobi-
sty podlega uniewa¿nieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub
z dniem przekazania przez osobê trzeci¹ znalezionego dowodu osobistego. Organem
w³aœciwym w sprawie prowadzenia ogólnokrajowej ewidencji wydanych i uniewa¿nio-
nych dowodów osobistych, zwanej dalej „OEWiUDO”, jest Minister Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji (na podstawie art. 44e ust. 4 ustawy). W ogólnopolskiej ewidencji
gromadzone s¹ dane dotycz¹ce dowodów osobistych wydanych po dniu 31 grudnia
2000 r., zawieraj¹ce dane zgromadzone w ewidencjach wydanych i uniewa¿nionych
dowodów osobistych prowadzonych przez w³aœciwe organy gminy. W ewidencji prowa-
dzonej przez organy gminy oraz w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i uniewa¿nio-
nych dowodów osobistych gromadzi siê wiêc informacje o utraconych dowodach
osobistych.

Dane z ww. ewidencji mog¹ byæ udostêpnianie osobom i jednostkom organizacyj-
nym – je¿eli wyka¿¹ w tym interes prawny lub innym osobom i podmiotom je¿eli uwia-
rygodni¹ one interes faktyczny w otrzymywaniu danych i za zgod¹ osób, których dane
dotycz¹ (art. 44h ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o ewidencji).

Na podstawie przywo³anych powy¿ej przepisów obowi¹zek zg³oszenia faktu utraty
dowodu osobistego spoczywa na osobie, która ten dokument utraci³a, gdy¿ z mocy pra-
wa z chwil¹ zg³oszenia dokument ten traci wa¿noœæ.

Odnosz¹c siê do kwestii udostêpniania informacji, w tym danych osobowych ban-
kom nale¿y podkreœliæ, i¿ Policja mo¿e udostêpniaæ przetwarzane w celach realizacji jej
zadañ dane tylko w przypadku, gdy wynika to z przepisów ustawy lub ratyfikowanych
umów miêdzynarodowych. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. tj. z 2007 r.
Nr 43, poz. 277 z póŸn. zm.) nie przewiduje udostêpniania informacji podmiotom poza-
policyjnym z wyj¹tkiem udostêpniania przetwarzanych informacji s¹dom lub prokura-
torom. Ponadto, udostêpnianie informacji przetwarzanych przez Policjê odbywa siê na
zasadach, w trybie i zakresie okreœlonym w ustawach reguluj¹cych funkcjonowanie
poszczególnych organów w³adzy publicznej, instytucji lub innych organów m.in. usta-
wa o kontroli skarbowej, ustawa o S³u¿bie Celnej, ustawa o Stra¿y Granicznej, ustawa
o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, ustawa o ¯andarmerii Wojskowej i wojsko-
wych organach porz¹dkowych, ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Do or-
ganów uprawnionych do otrzymywania przetwarzanych przez Policjê informacji nie
nale¿¹ banki, w tym równie¿ w zakresie udostêpniania danych osobowych osób, które
utraci³y dokument to¿samoœci.
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Uprawnienie banków do przetwarzania danych osobowych wynika z art. 112b
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. tj. z 2002 r. Nr 72, poz. 665
z póŸn. zm.) stanowi¹cego, i¿ banki mog¹ przetwarzaæ informacje zawarte w dokumen-
tach to¿samoœci osób fizycznych w celu realizacji dzia³alnoœci bankowej. Jednak¿e
wskazane powy¿ej przepisy ustawy Prawo bankowe nie ustanawiaj¹ uprawnienia ban-
ków do otrzymywania informacji obejmuj¹cych dane osobowe osób fizycznych z doku-
mentów to¿samoœci od innych organów, zarówno od Policji, jak i od Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji prowadz¹cego OEWiUDO.

Udostêpnienie tych informacji bankom stanowi³oby wiêc naruszenie prawa po
stronie Policji, zw³aszcza przepisów o ochronie danych osobowych. Dodaæ nale¿y, i¿
w tym przypadku nie maj¹ zastosowania równie¿ przepisy art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926), które okreœlaj¹ przes³anki legalnoœci przetwarzania danych osobowych
przez dany organ. Dopuszczalnoœæ udostêpniania – co stanowi jedn¹ z operacji wyko-
nywanych na danych osobowych sk³adaj¹cych na ich przetwarzanie – przez Policjê da-
nych osobowych bankom nie spe³nia wymogu niezbêdnoœci zrealizowania
uprawnienia lub spe³nienia obowi¹zku wynikaj¹cego z przepisu prawa (brak stosow-
nych przepisów ustanawiaj¹cych uprawnienie lub obowi¹zek udostêpniania) – wy-
³¹czona jest wiêc przes³anka legalnoœci z art. 23 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Brak równie¿
podstaw do uznania, i¿ udostêpnianie bankom informacji o dowodach osobistych,
w tym danych osobowych w nich zawartych spe³nia wymóg niezbêdnoœci dla wykona-
nia okreœlonych prawem zadañ realizowanych dla dobra publicznego w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych – przes³anka legalnoœci z art. 23 ust. 1 pkt 4
przytoczonej ustawy.

Nale¿y równie¿ wskazaæ, i¿ przy zg³oszeniu kradzie¿y dokumentu to¿samoœci Poli-
cja informuje osobê, która zg³asza kradzie¿ o koniecznoœci zg³oszenia faktu utraty do-
kumentu w³aœciwemu organowi gminy celem jego uniewa¿nienia oraz wprowadzenia
do ewidencji wydanych i uniewa¿nionych dowodów osobistych. Ponadto Policja infor-
muje osobê zg³aszaj¹c¹ fakt kradzie¿y lub zagubienia dokumentu to¿samoœci o mo¿li-
woœci zastrze¿enia tego dokumentu w banku celem uniemo¿liwienia wykorzystania go
do pope³nienia innego przestêpstwa, w tym wy³udzenia kredytu. Zg³oszenie przez oso-
bê, która utraci³a dokument, faktu jego utraty w banku, tzw. zastrze¿enie dokumentu,
powoduje jego zarejestrowanie w systemie „DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE”, zwanym
dalej systemem „DZ”. System DZ jest prowadzony przez Zwi¹zek Banków Polskich od
1997 r. w celu przeciwdzia³ania wy³udzeniom o charakterze ogólnopolskim. W syste-
mie tym uczestnicz¹ banki, placówki Poczty Polskiej oraz operatorzy telekomunikacyj-
ni. Informacje przetwarzane w systemie obejmuj¹ dane o zagubionych i skradzionych
dokumentach to¿samoœci oraz informacje o zastrze¿onych blankietach dokumentów.
Zastrze¿enie dokumentu mo¿e byæ zg³oszone równie¿ w banku, którego klientem nie
jest osoba zg³aszaj¹ca. System DZ umo¿liwia dostêp on-line i pozwala na sprawdzenie
oraz potwierdzenie czy dokument to¿samoœci, którym legitymuje siê osoba nie zosta³
zastrze¿ony jako zagubiony lub skradziony. W bazach danych tego systemu gromadzo-
ne s¹ dane o dowodach osobistych, dowodach osobistych tymczasowych, paszportach
polskich i zagranicznych, ksi¹¿eczkach marynarskich, ksi¹¿eczkach wojskowych, kar-
tach sta³ego pobytu, prawach jazdy, dowodach rejestracyjnych, kartach p³atniczych.

Gromadzenie i przetwarzane informacji w systemie DZ odbywa siê na podstawie
art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli dopuszczalnoœæ prze-
twarzania danych osobowych z utraconych dokumentów to¿samoœci odbywa siê za
zgod¹ osób, których dane dotycz¹. W zwi¹zku z powy¿szym, decyzja o tym czy doku-
ment zostanie zastrze¿ony zale¿y od osoby, która go utraci³a. W celu zapobiegania nie-
uprawnionego wykorzystywania utraconych dokumentów do pope³niania przestêpstw,
Policja aktywnie uczestniczy w kampanii informacyjnej systemu „DOKUMENTY ZA-
STRZE¯ONE” polegaj¹cej na informowaniu osób zg³aszaj¹cych Policji fakt kradzie¿y
dokumentu lub zagubienia o mo¿liwoœci jego zastrze¿enia w banku w systemie DZ ce-
lem unikniêcia negatywnych konsekwencji, mog¹cych powstaæ w wyniku utraty doku-
mentu. Kampania ta jest prowadzona z inicjatywy Zwi¹zku Banków Polskich, przy
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udziale mediów, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Policji, jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz uczelni pañstwowych. Niniejsza kampania oraz dzia³al-
noœæ informacyjna Policji w tym zakresie przyczyniaj¹ siê w istotny sposób do zapobie-
gania przestêpstwom pope³nianym z u¿yciem utraconych dokumentów to¿samoœci.
Niezmienny pozostaje jednak fakt, i¿ o tym czy oraz jak szybko dokument zostanie za-
strze¿ony, zale¿y od osoby, która go utraci³a i która jest uprawniona do przekazywania
informacji o tym dokumencie oraz zawartych w nich danych osobowych.

Podsumowuj¹c pragnê zaznaczyæ, i¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
Policja nie jest uprawniona ustawowo do przekazywania (udostêpniania) informacji
o skradzionych dokumentach to¿samoœci i zawartych w nich danych osobowych zarów-
no bankom jak i do zastrzegania tych dokumentów w systemie „DOKUMENTY ZA-
STRZE¯ONE” prowadzonym przez Zwi¹zek Banków Polskich. Celem zapobiegania po-
pe³nianiu przestêpstw z u¿yciem utraconych dokumentów Policja prowadzi dzia³ania
informacyjne dla osób zg³aszaj¹cych fakt kradzie¿y dokumentu to¿samoœci o koniecz-
noœci zastrze¿enia dokumentu w systemie DZ oraz zg³oszenia faktu utraty do w³aœci-
wego organu gminy.

Z powa¿aniem

ZASTÊPCA
KOMENDANTA G£ÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Waldemar Jarczewski
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mnie z proœb¹ o wsparcie radni Rady Powiatu K³odzkiego,

którzy podczas sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. podjêli uchwa³ê w sprawie
programu pomocowego dla rolników utrzymuj¹cych krowy w ma³ych stadach
na obszarach górskich i podgórskich.

Po g³êbokiej analizie sytuacji rolników w województwie dolnoœl¹skim ho-
duj¹cych krowy w niewielkich stadach radni uznali, ¿e rolnicy ci zostali pomi-
niêci, jeœli chodzi o przyznanie wsparcia w ramach programu pomocowego.
Zdaniem rady jest to wysoce niezrozumia³e, zw³aszcza ¿e chodzi o tak specy-
ficzny teren, jakim jest Pogórze Sudeckie. Obszar ten charakteryzuje siê gle-
bami s³abej klasy bonitacyjnej oraz terenami zielonymi. Na takim obszarze
chów byd³a wydaje siê z punktu widzenia rolników jedynym op³acalnym
dzia³aniem. Nieuwzglêdnienie województwa dolnoœl¹skiego w programie po-
mocowym mo¿e nieœæ ze sob¹ wielce negatywne skutki w postaci pogorsze-
nia, i tak ju¿ trudnej, sytuacji hodowców byd³a.

Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
Jaki jest powód nieuwzglêdnienia województwa dolnoœl¹skiego w pro-

gramie pomocowym dla rolników posiadaj¹cych ma³e stada krów?
Czy przewidziane s¹ inne formy pomocy dla tych rolników?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 11 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma nr BPS/DSK-043-2414/10 z dnia 16 lutego 2010 r., prze-

kazuj¹cego treœæ oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Romana Ludwiczuka
podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., uprzejmie przekazujê Pa-
nu Marsza³kowi nastêpuj¹ce informacje.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Rady (WE) Nr 73/2009, które
w art. 68 przewiduje mo¿liwoœæ uruchomienia w pañstwach cz³onkowskich tzw. wsparcia
specjalnego, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowany zosta³ m.in. pro-
gram Wsparcie dla rolników utrzymuj¹cych krowy w województwach Polski po³udnio-
wo-wschodniej.

Przedmiotowe wsparcie realizowane bêdzie w formie p³atnoœci zwi¹zanej z liczb¹
zwierz¹t aktualnie utrzymywanych przez danego producenta. Art. 68 ust. 1 lit. b ww.
rozporz¹dzenia umo¿liwia ustanowienie wsparcia ukierunkowanego na szczególne
niedogodnoœci, których doœwiadczaj¹ rolnicy w sektorze mleczarskim, wo³owiny i cie-
lêciny, miêsa baraniego i koziego oraz w sektorze ry¿u na obszarach wra¿liwych pod
wzglêdem gospodarczym lub œrodowiskowym lub – w tych samych sektorach – z tytu³u
wra¿liwych gospodarczo rodzajów gospodarki rolnej. Jednoczeœnie, zgodnie z art. 68
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ust. 3 akapit pierwszy wymienionego rozporz¹dzenia, przedmiotowe wsparcie mo¿e zo-
staæ przyznane tylko w zakresie, który jest niezbêdny, aby stworzyæ zachêtê do utrzy-
mania obecnych poziomów produkcji.

Wsparcie to ma zatem charakter regionalny, co wymaga okreœlenia rejonów, w któ-
rych pomoc ta mo¿e byæ przyznawana. Jednoczeœnie w art. 45 rozporz¹dzenia Komisji
(WE) nr 1120/2009 ustawodawca wspólnotowy doprecyzowa³ ten obowi¹zek dla pañ-
stwa cz³onkowskiego, wskazuj¹c kryteria, które powinny byæ brane pod uwagê przy
okreœlaniu rejonów, w których przyznawane jest wsparcie, tj.: w szczególnoœci strukturê
i warunki produkcji.

Wsparcie rolników utrzymuj¹cych krowy ma na celu utrzymanie produkcji mle-
czarskiej oraz produkcji wo³owiny i cielêciny w ma³ych gospodarstwach po³o¿onych na
obszarach wra¿liwych gospodarczo (du¿e rozdrobnienie gospodarstw) oraz œrodowis-
kowo (obszary górskie i podgórskie).

Wsparcie to skierowane jest do rolników z 5 wybranych województw (lubelskiego,
ma³opolskiego, podkarpackiego, œwiêtokrzyskiego i œl¹skiego), poniewa¿ rozwi¹zanie
takie wype³nia podstawowe za³o¿enia dotycz¹ce wsparcia specjalnego, okreœlone
w przepisach wspólnotowych. Po pierwsze, chroni dobrze zachowane na tym obszarze
zasoby przyrody i atrakcyjny krajobraz rolniczy (obszary górskie). Po drugie, skierowa-
ne jest do wra¿liwych gospodarczo regionów Polski. Rejon objêty wsparciem charakte-
ryzuje siê szczególnie szybkim spadkiem liczby gospodarstw zajmuj¹cych siê
produkcj¹ mleka oraz pog³owia krów. W roku 2008/09 liczba dostawców mleka w tych
województwach by³a a¿ o 54% ni¿sza ni¿ w roku 2004/05, na pozosta³ym obszarze Pol-
ski równie¿ odnotowano spadek liczby dostawców jednak „tylko” o 28%. W tym samym
okresie odnotowano w województwach objêtych programem 3% spadek produkcji mleka,
podczas gdy na pozosta³ym obszarze Polski produkcja z przeznaczeniem na rynek
wzros³a o 14%. Zmianom tym towarzyszy³ spadek pog³owia krów, który w okresie 2003 r.
– 2008 r. na obszarze objêtym programem, wyniós³ a¿ 23%, podczas gdy na pozosta³ym
obszarze kraju „jedynie” 4%. Ponadto, jest to obszar o najwiêkszym w kraju rozdrob-
nieniu gospodarstw, najwiêkszym w Polsce odsetku gospodarstw o wielkoœci ekonomi-
cznej poni¿ej 4 ESU oraz PKB na jednego mieszkañca poni¿ej œredniej krajowej (oprócz
województwa œl¹skiego).

Uruchomienie wsparcia specjalnego w 2010 r. wymaga³o akceptacji przedstawio-
nego programu przez Komisjê Europejsk¹, dlatego koniecznym by³o œcis³e dopasowa-
nie wsparcia do wymogów formalnych ustanowionych przez UE.

Finansowanie wsparcia specjalnego odbywa siê poprzez odpowiedni¹ redukcjê kra-
jowej koperty finansowej, która zosta³a okreœlona w Rozporz¹dzeniu Rady (WE)
Nr 73/2009, przeznaczonej na wyp³atê Jednolitej P³atnoœci Obszarowej. S¹ to œrodki
pochodz¹ce w ca³oœci z bud¿etu wspólnotowego. Na lata 2010–2012 wielkoœæ polskiej
koperty finansowej zosta³a powiêkszona dziêki dodatkowym œrodkom uzyskanym
w wyniku przegl¹du Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. Health Check). Zwiêkszenie to wy-
nosz¹ce ok. 90 mln euro, a wiêc ok. 30 mln euro rocznie, umo¿liwi realizacjê p³atnoœci
do owiec w 5 województwach Polski po³udniowej oraz p³atnoœci do krów w wojewódz-
twach: lubelskim, ma³opolskim, podkarpackim, œwiêtokrzyskim i œl¹skim. Wybór tych
województw pozwoli³ na ustalenie stawki p³atnoœci do krów na poziomie 142,5 euro za
sztukê rocznie (szacuje siê, ¿e wielkoœæ pog³owia krów kwalifikuj¹cych siê do wsparcia
wyniesie w tych województwach 200 tys. sztuk). Rozszerzenie listy województw objê-
tych przedmiotowym wsparciem skutkowa³oby natomiast, zgodnie z przedstawionymi
wyjaœnieniami, zmniejszeniem stawki JPO i w rezultacie przyczyni³oby siê do znaczne-
go obni¿enia ca³kowitego wsparcia bezpoœredniego przys³uguj¹cego krajowym produ-
centom rolnym.

Na zakoñczenie pragnê zauwa¿yæ, i¿ ju¿ w roku 2007 Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, w celu poprawy konkurencyjnoœci polskich producentów byd³a, wprowadzi³, w ra-
mach Krajowych Uzupe³niaj¹cych P³atnoœci Bezpoœrednich, p³atnoœæ uzupe³niaj¹c¹
do powierzchni upraw roœlin przeznaczonych na paszê, uprawianych na trwa³ych u¿yt-
kach zielonych (tzw. p³atnoœæ zwierzêc¹). P³atnoœæ tê mog¹ otrzymaæ wszyscy rolnicy,
którzy w okresie referencyjnym posiadali byd³o wpisane lub zg³oszone do rejestru zwie-

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. 167



rz¹t gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierz¹t. Zasady przyznawania wspomnianej p³atnoœci reguluje
rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ro-
dzajów roœlin objêtych p³atnoœci¹ uzupe³niaj¹c¹ oraz szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania oraz wyp³aty p³atnoœci w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego
(Dz. U. Nr 40, poz. 326). Powy¿sze oznacza zatem, ¿e rolnicy posiadaj¹cy byd³o i trwa³e
u¿ytki zielone, podobnie jak w latach wczeœniejszych, mog¹ ubiegaæ siê o przyznanie,
poza Jednolit¹ P³atnoœci¹ Obszarow¹, równie¿ p³atnoœci zwierzêcej.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Ostatnie doniesienia prasowe dotycz¹ce badañ mammograficznych odbi-

³y siê szerokim echem zarówno wœród opinii publicznej, jak i wœród samych
pacjentek. Wed³ug nowego zarz¹dzenia Narodowego Funduszu Zdrowia,
mammografii nie wolno robiæ, gdy pacjentka zg³asza „dolegliwoœci w obrêbie
piersi”.

W 2009 r. z mammografii skorzysta³o 892 tysi¹ce Polek, czyli mniej ni¿ po-
³owa uprawnionych. Raka wykryto u 3,5 tysi¹ca spoœród zbadanych. Do koñ-
ca grudnia jedyn¹ wy³¹czon¹ z programu grup¹ by³y kobiety, u których „ju¿
wczeœniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze z³oœliwym
w piersi”.

Wprowadzone zmiany nios¹ ze sob¹ bardzo powa¿ne konsekwencje dla
kobiet, które odczuwaj¹ ból w okolicach piersi, ale nie mog¹ poddaæ siê bada-
niu. W wielu przypadkach dolegliwoœci bólowe staj¹ siê sygna³em postêpu-
j¹cej choroby, wiêc tym bardziej reakcja lekarza specjalisty musi byæ
natychmiastowa.

Kobiety kieruj¹ce siê strachem, niewiedz¹ b¹dŸ utrudnionym dostêpem
do badañ dowiaduj¹ siê czêsto o swojej chorobie, kiedy jest ju¿ za póŸno. Za-
tem moment, w którym kobieta wyka¿e chêæ wziêcia udzia³u w badaniu, jest
bardzo wa¿ny. Dlatego te¿ wszelkie inne przeciwnoœci nie powinny jej staæ
na przeszkodzie.

Zwracam siê zatem z zapytaniem do Pani Minister, jakie by³y przes³anki
do wprowadzenia wymienionego rozporz¹dzenia, czy wziêto pod uwagê za-
gro¿enia, jakie ono niesie, i czy rozpatrywane jest wycofanie tego rozpo-
rz¹dzenia.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.24

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Pana Romana Ludwiczuka, przes³ane przy

piœmie Wicemarsza³ka Senatu Pani Krystyny Bochenek z dnia 16 lutego 2010 r. (znak:
BPS/DSK-043-2415/10), dotycz¹ce przyjêtych przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia w zarz¹dzeniu nr 57/DSOZ/2009 kryteriów wykluczaj¹cych mo¿liwoœæ prze-
prowadzenia badañ mammograficznych w ramach realizacji Programu profilaktyki ra-
ka piersi, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zapis w za³¹czniku nr 4 do zarz¹dzenia nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 29 paŸdziernika 2009 r. sprawie okreœlenia warunków za-
wierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, i¿ w przypad-
ku zg³aszanych dolegliwoœci kobieta powinna byæ skierowana do poradni specjalis-
tycznej, a nie badana w programie profilaktycznym, zosta³ wprowadzony w oparciu
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o uwagê konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej dla
województwa ma³opolskiego. Uwaga ta zg³oszona zosta³a w trybie konsultacji zewnêtrz-
nych do projektu zarz¹dzenia zamieszczonego na stronie internetowej Funduszu.

Wniosek zosta³ uznany przez Fundusz za zasadny, ze wzglêdu na porz¹dkuj¹cy
charakter zasad realizacji badañ przesiewowych w odniesieniu do definicji skryningu,
z której wynika, ¿e jest on skierowany do osób bez objawów choroby, pozostaj¹cych
w poczuciu zdrowia. Wprowadzenie przedmiotowego zapisu mia³o spowodowaæ przede
wszystkim kierowanie kobiet zg³aszaj¹cych siê z dolegliwoœciami chorobowymi, a nie
fizjologicznymi w obrêbie piersi do diagnostyki realizowanej w ramach porad ambula-
toryjnej opieki specjalistycznej, a nie w ramach programu przesiewowego, co w kon-
sekwencji mia³o zapobiec sytuacjom kiedy to osoby z ewidentnymi dolegliwoœciami
w obrêbie piersi kierowane by³y przez niektórych lekarzy specjalistów na mammografiê
w ramach programu profilaktycznego, natomiast wynik badania wykorzystywany by³
w rozliczeniu porad specjalistycznych.

W zwi¹zku jednak z rozbie¿nymi opiniami onkologów do zaproponowanego przez
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zapisu zarz¹dzenia, który z jednej strony mia³
uszczelniæ system finansowania, a z drugiej móg³ jednak potencjalnie spowodowaæ
ograniczenie dostêpnoœci kobietom do badania, Minister Zdrowia podj¹³ dzia³ania
w kierunku zmiany jego treœci pod k¹tem zapewnienia kobietom nieograniczonej mo¿-
liwoœci korzystania z mammograficznych badañ profilaktycznych w naszym kraju.

W konsekwencji powy¿szego przedmiotowy przepis zosta³ usuniêty zarz¹dzeniem
nr 11/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2010 r.
zmieniaj¹cym zarz¹dzenie w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Motyczki

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z usuniêciem firmy Alpine Bau GmbH A–1 sp.j. z budowy au-

tostrady A1 na odcinku Œwierklany – Gorzyczki pojawiaj¹ siê pewne istotne
problemy, które wymagaj¹ rozwi¹zania. Po wielu przeprowadzonych rozmo-
wach, dosz³y do mnie liczne zaniepokojone g³osy zwi¹zane z brakiem zabez-
pieczenia dla firm bêd¹cych podwykonawcami firmy Alpine Bau.

Istniej¹ bardzo powa¿ne problemy, które na chwilê obecn¹ pozostaj¹ bez
rozwi¹zania. S¹ to miêdzy innymi d³ugi firmy Alpine wobec polskich przedsiê-
biorców za roboty wykonane i odebrane, a niezap³acone. Specjalnie na po-
trzeby budowy autostrady sprowadzone zosta³y materia³y, za które nie
zap³acono, a dodatkowo wymagaj¹ one sk³adowania. Pojawiaj¹ siê tak¿e
g³osy sugeruj¹ce mo¿liwoœæ kontynuowania niektórych robót na bezpoœred-
nie zlecenie GDDKiA. Roboty te do tej pory by³y realizowane przez podwyko-
nawców firmy Alpine Bau. Niepokój wzbudza tak¿e to, czy po wybraniu no-
wego generalnego wykonawcy firmy podwykonawcze Alpine Bau bêd¹
mog³y dokoñczyæ rozpoczête prace.

Uprzejmie proszê Szanownego Ministra o zaznajomienie siê ze spraw¹
i podjêcie dzia³añ, które pomog³yby rozwi¹zaæ tê skomplikowan¹ sytuacjê.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do oœwiadczenia Pana Senatora Antoniego Motyczki z dnia 04 lutego

2010 r., przekazanego przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 r. znak: BPS/DSK-043-
-2416/10, w sprawie braku zabezpieczenia dla firm bêd¹cych podwykonawcami firmy
Alpine Bau w wyniku rozwi¹zania kontraktu z Wykonawc¹ na budowê autostrady A-l
na odcinku Œwierklany – Gorzyczki, przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko w przed-
miotowej sprawie.

Odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora, uprzejmie informujê, i¿ Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjê³a odpowiednie kroki w celu rozwi¹zania
wszelkich problemów zwi¹zanych z rozwi¹zaniem ww. kontraktu.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego Zamawiaj¹cy odpowiedzialny jest solidar-
nie za zobowi¹zania generalnego Wykonawcy w stosunku do zaakceptowanych przez
Inwestora podmiotów. Oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Ka-
towicach oczekuje na przedstawienie przez zainteresowanych podwykonawców odpo-
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wiedniej dokumentacji w tym umów oraz dokumentów potwierdzaj¹cych k³opoty
spó³ki Alpine Bau z p³atnoœciami na rzecz podwykonawców. W chwili obecnej sp³ywaj¹
wnioski z roszczeniami od poszczególnych podwykonawców. Wszystkie wnioski bêd¹
szczegó³owo analizowane i na tej podstawie zapadn¹ odpowiednie decyzje.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W Polsce, podobnie jak w Europie, najwiêksze potrzeby mieszkaniowe

maj¹ rodziny ma³o i œrednio zarabiaj¹ce. Wed³ug ró¿nych szacunków, oko³o
90% obecnie oddawanych mieszkañ stanowi¹ takie, które budowane s¹
w systemie indywidualnym i przez deweloperów dla bogatszej czêœci spo³e-
czeñstwa.

Budownictwo spó³dzielcze, komunalne i socjalne, w przypadku którego
wystêpuj¹ najwiêksze potrzeby, nadal stanowi margines budownictwa mie-
szkaniowego.

Wed³ug spisu powszechnego, brakuje nam oko³o pó³tora miliona miesz-
kañ. Wieloletnie zaniedbania w zakresie budownictwa mieszkaniowego nie
s¹ oczywiœcie mo¿liwe do odrobienia w krótkim czasie.

Kluczem do koniecznych rozwi¹zañ strukturalnych, maj¹cych zwiêkszyæ
liczbê mieszkañ, mo¿e byæ stworzenie wieloletniego programu rozwoju. Pro-
gram ten powinien, z jednej strony, okreœliæ cel, jakim jest poprawa sytuacji
mieszkaniowej milionów Polaków poprzez oddanie konkretnej liczby miesz-
kañ, z drugiej zaœ – w sposób przejrzysty wskazaæ instrumenty jego finanso-
wania.

Za niezbêdn¹ czêœæ sk³adow¹ tego planu nale¿y uznaæ dzia³ania na rzecz
dalszego uproszczenia przepisów prawa budowlanego i prawa o planowaniu
przestrzennym, wspieranie modernizacji, inwestowanie w uzbrajanie terenów
oraz okreœlenie mechanizmów pozabud¿etowego uzyskiwania œrodków finan-
sowych na wsparcie budownictwa mieszkaniowego, jak chocia¿by poprzez
utworzenie kas mieszkaniowych.

Mieszkania s¹ towarem. Nie mo¿na jednak zapomnieæ, i¿ nie jest to to-
war, z którego mo¿na, szczególnie w naszym klimacie, zrezygnowaæ, jak
z ka¿dego dobra konsumpcyjnego. Bez precyzyjnie okreœlonej d³ugofalowej
polityki mieszkaniowej pañstwa potrzeby mieszkaniowe przewa¿aj¹cej czê-
œci Polaków pozostan¹ niezaspokojone.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do oœwiadczenia senatora Rafa³a Muchackiego w sprawie programu

rozwoju budownictwa, przekazanego pismem z 16 lutego br. (znak: BPS/DSK-043-
-2417/10), uprzejmie przekazujê poni¿sze wyjaœnienia.

Na wstêpie chcia³bym podzieliæ opiniê Pana Senatora, ¿e przygotowanie wielolet-
niego programu mieszkaniowego mog³oby przyczyniæ siê do lepszego skonkretyzowa-
nia celów polityki mieszkaniowej, uporz¹dkowania poszczególnych instrumentów tej
polityki, zarówno w zakresie finansowego wsparcia pozyskiwania mieszkañ, jak i u³at-
wienia przebiegu inwestycji mieszkaniowych.
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Rz¹d zdaje sobie sprawê ze szczególnej roli mieszkalnictwa w prawid³owym rozwoju
spo³eczeñstwa i stara siê tworzyæ takie instrumenty polityki mieszkaniowej, aby jak
najefektywniej wykorzystaæ ograniczone œrodki bud¿etowe w ramach aktualnej kondy-
cji finansów publicznych. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e od po³owy lat 90., polityka miesz-
kaniowa jest w znacznej mierze kszta³towana przez samorz¹dy lokalne i to od ich
inwencji i aktywnoœci zale¿y w³aœciwe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospo-
darstw domowych o niskich i œrednich dochodach. To przede wszystkim w zmianie po-
dejœcia samorz¹dów gminnych do tematyki mieszkaniowej, nale¿y upatrywaæ szansy
na zasadniczy prze³om w budownictwie spo³ecznym. W³adze centralne nie uchylaj¹ siê
oczywiœcie od zajmowania siê kwestiami mieszkaniowymi, jednak ich rola nie powinna
polegaæ na bezpoœrednim inwestowaniu œrodków publicznych, lecz na spe³nianiu funk-
cji regulacyjnych i wspomagaj¹cych inwestorów podejmuj¹cych przedsiêwziêcia mie-
szkaniowe, skierowane do osób niemog¹cych zaspokoiæ swoich potrzeb mieszkanio-
wych na rynku.

W ostatnim okresie przeprowadzono lub trwaj¹ prace nad przygotowaniem zmian
maj¹cych na celu zwiêkszenie efektywnoœci instrumentów polityki mieszkaniowej, na-
kierowanych na niezamo¿ne gospodarstwa domowe. Po zmianach stwarzaj¹cych mo¿-
liwoœæ pozyskiwania przez gminy, pod pewnymi warunkami, pomocy finansowej
z bud¿etu pañstwa na budowê mieszkañ komunalnych (ustawa z 12 lutego 2009 r.
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkañ chro-
nionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawy o niektórych formach popie-
rania budownictwa mieszkaniowego, Dz. U. Nr 39, poz. 309), dynamiki powinien
nabraæ program wsparcia budownictwa socjalnego. Program ten skierowany do naj-
biedniejszych gospodarstw domowych funkcjonuje od 2007 roku. Uczestnicz¹cy
w nim inwestorzy mog¹ liczyæ na bezpoœrednie wsparcie z bud¿etu pañstwa, siêgaj¹ce
od 30 do 50% kosztów inwestycji. Oprócz gmin, z dofinansowania mog¹ korzystaæ rów-
nie¿ organizacje po¿ytku publicznego, decyduj¹ce siê na budowê, remont b¹dŸ zakup
mieszkañ, przeznaczonych dla gospodarstw domowych znajduj¹cych siê w trudnej sy-
tuacji ekonomicznej. W ramach programu wspierane jest tak¿e tworzenie mieszkañ
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Warto równie¿ wspomnieæ o bardzo dobrze funkcjonuj¹cym programie „Rodzina na
swoim”, realizowanym na podstawie ustawy z 8 wrzeœnia 2006 r. o finansowym wspar-
ciu rodzin w nabywaniu w³asnego mieszkania (Dz. U. nr 183, poz. 1354 z póŸn. zm.).
W ramach programu ze œrodków finansowanego z bud¿etu „Funduszu dop³at” wspiera
siê pozyskiwanie mieszkañ na w³asnoœæ przez œredniozamo¿ne gospodarstwa domowe
(dop³atê w wysokoœci 50% odsetek od kredytu mo¿na uzyskaæ na mieszkania lub domy
o ograniczonej cenie i metra¿u). W 2009 roku udzielono ponad 30 tys. kredytów z bud-
¿etowymi dop³atami, co stanowi blisko 5-krotny wzrost w stosunku do poprzedniego
roku.

Na znacz¹ce zwiêkszenie efektywnoœci, funkcjonuj¹cego ju¿ od ponad 15 lat pro-
gramu spo³ecznego budownictwa czynszowego, powinna wp³yn¹æ aktualnie przygoto-
wywana jego reforma. Do tej pory towarzystwa budownictwa spo³ecznego i spó³dzielnie
mieszkaniowe mog³y siê ubiegaæ o preferencyjny kredyt na inwestycje, w wyniku któ-
rych powstawa³y mieszkania na wynajem lub mieszkania objête spó³dzielczym loka-
torskim prawem do lokalu. Wed³ug projektowanych za³o¿eñ reformy nowe regulacje
rozszerz¹ zakres podmiotów mog¹cych tworzyæ budownictwo spo³eczne na wynajem
(szczególnie wzmocniona zostanie rola samorz¹dów gminnych) oraz wprowadz¹ nowy
system wynajmowania mieszkañ z docelowym uzyskiwaniem pe³nej w³asnoœci miesz-
kaniowej.

Programom rz¹dowym maj¹cym na celu bezpoœrednie wspomaganie budownictwa
mieszkaniowego towarzysz¹ tak¿e dzia³ania ukierunkowane na usprawnienie cyklu
inwestycyjno-budowlanego. W tym kontekœcie nale¿y wspomnieæ o pracach nad racjo-
nalizacj¹ procesu planowania przestrzennego (projekt ustawy o zmianie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw zosta³
8 marca br. skierowany do zaopiniowania przez Komisjê Wspóln¹ Rz¹du i Samorz¹du
Terytorialnego) oraz o uchwaleniu 23 kwietnia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy – Pra-
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wo budowlane, która m.in. znosi wymóg uzyskania przez inwestora decyzji o pozwole-
niu na budowê a wprowadza wymóg Prezydenta RP do Trybuna³u Konstytucyjnego,
który do dnia dzisiejszego nie zaj¹³ stanowiska w tej sprawie).

Niestety, bardzo trudny do realizacji jest postulat Pana Senatora dotycz¹cy tworze-
nia mechanizmów pozabud¿etowego pozyskiwania œrodków finansowych na wsparcie
budownictwa mieszkaniowego, szczególnie w odniesieniu do rodzin w trudnej sytuacji
ekonomicznej. Jest to rodzaj budownictwa, do którego niezwykle trudno przyci¹gn¹æ
kapita³ prywatny. Znane s¹ co prawda próby wymuszenia na osi¹gaj¹cych du¿e zyski
deweloperach, obowi¹zkowego realizowania w ramach komercyjnych inwestycji, pew-
nej puli mieszkañ o charakterze spo³ecznym (Irlandia), ale w naszych warunkach
szczególnie w okresie znacznego spowolnienia budownictwa deweloperskiego, by³oby
to raczej trudne do przeprowadzenia.

Odnosz¹c siê do postulatu dotycz¹cego wprowadzenia systemu u³atwiaj¹cego sys-
tematyczne oszczêdzanie na cele mieszkaniowe, nale¿y zaznaczyæ, ¿e jak pokazuj¹ do-
œwiadczenia wynikaj¹ce z 15-letniego okresu funkcjonowania kas mieszkaniowych
w Polsce, instrument ten nale¿y wykorzystaæ raczej jako mechanizm gromadzenia
œrodków na remonty mieszkañ, ni¿ efektywny instrument s³u¿¹cy rozwojowi budownic-
twa mieszkaniowego. Rozwój tego typu systemu uzale¿niony jest niemal ca³kowicie
od œrodków publicznych, b¹dŸ w formie bezpoœrednich wydatków, b¹dŸ w formie ulg
w podatkach dochodowych. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia zagraniczne, w zakresie
wspierania mieszkalnictwa bardziej skuteczne wydaj¹ siê inne instrumenty, które
w Polsce ju¿ funkcjonuj¹ (wsparcie budownictwa socjalnego, program „Rodzina na
swoim”) lub które zostan¹ wprowadzone w najbli¿szym okresie (zreformowany pro-
gram czynszowego budownictwa spo³ecznego).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Marii Pañczyk-Pozdziej

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê z proœb¹ o definitywne wyjaœnienie spraw dotycz¹cych
œwiadczeñ zdrowotnych dla wdów po inwalidach wojennych.

Wed³ug pisma Biura Analiz Sejmowych z dnia 28 paŸdziernika 2009 r.
sprawa jest regulowana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, a w art. 46
ust. 1 jest zapis, ¿e wdowom i wdowcom po poleg³ych ¿o³nierzach i zmar³ych
inwalidach wojennych przys³uguje bezp³atne zaopatrzenie w leki oznaczone
symbolem „Rp” lub „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospo-
litej Polskiej.

Tymczasem w moim biurze senackim pojawi³a siê osiemdziesiêciodwu-
letnia £ucja K. – inwalidka I grupy, wdowa po inwalidzie wojennym, której ta-
kie uprawnienia odebrano. Dyrektor Œl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego
NFZ, powo³uj¹c siê na decyzjê nr WSS-II-02122-133/3384-W-mz/09 z dnia
5 listopada 2009 r. ustali³, i¿ pani £ucji K. nie przys³uguje prawo do bezp³at-
nego zaopatrzenia w leki, poniewa¿ wnioskodawczyni nie spe³nia warunków
okreœlonych w art. 46 ustawy o œwiadczeniach.

Wed³ug mnie istnieje pilna potrzeba wyjaœnienia tej sprawy. Nie mog¹
bowiem w pañstwie prawa o nale¿nych b¹dŸ nienale¿nych œwiadczeniach
decydowaæ urzêdnicy. Zw³aszcza, ¿e ta sama osoba równie¿ decyzj¹ urzêd-
nicz¹ otrzyma³a zgodê na œwiadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego.

Proszê o rozpatrzenie tej sprawy. Podobne przypadki bulwersuj¹ opiniê
spo³eczn¹, powoduj¹c, i¿ narasta poczucie niesprawiedliwoœci spo³ecznej
i nierównego traktowania ludzi przez decydentów odpowiadaj¹cych za s³u¿-
bê zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Maria Pañczyk-Pozdziej

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.23

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Marii Pañczyk-Pozdziej, Senatora Rzeczypospoli-

tej Polskiej, z³o¿onym podczas 48. posiedzenia Senatu w dniu 4 lutego 2010 roku,
przes³anym przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 roku (BPS/DSK-043-2418/10), w spra-
wie uprawnieñ do bezp³atnego zaopatrzenia w leki wdów po inwalidach wojennych,
uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

Szczegó³owe unormowania prawne reguluj¹ce kwestie dostêpu do œwiadczeñ zdro-
wotnych, zawiera ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Zakres uprawnieñ œwiadczeniobiorców do œwiadczeñ opieki zdrowotnej zosta³ ure-
gulowany w przepisach wskazanej ustawy, w szczególnoœci w art. 15–16.

Uprawnienia œwiadczeniobiorców do bezp³atnego zaopatrzenia w leki, okreœla
art. 45 oraz art. 46 tej ustawy.
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Art. 46 ustawy nadaje uprawnienia do bezp³atnych leków oznaczonych symbolami
„Rp” lub „Rpz”, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla:
inwalidów wojennych, osób represjonowanych, ich ma³¿onków pozostaj¹cych na ich
wy³¹cznym utrzymaniu, wdów i wdowców po poleg³ych ¿o³nierzach i zmar³ych inwali-
dach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej.

Art. 45 tej samej ustawy nadaje uprawnienia do bezp³atnych leków objêtych wyka-
zami leków podstawowych i uzupe³niaj¹cych dla osób: które s¹ inwalidami wojskowy-
mi, które dozna³y uszczerbku na zdrowiu w okolicznoœciach okreœlonych w art. 7 i 8
ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin (zwanej dalej ustaw¹ o zaopatrzeniu inwalidów wojennych), i nie zosta³y za-
liczone do ¿adnej z grup inwalidów, wymienionym w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, które s¹ cywilnymi niewidomymi ofiara-
mi dzia³añ wojennych.

Uprawnienia okreœlone w art. 45 ustawy o œwiadczeniach, dotycz¹ tylko i wy³¹cznie
osób wymienionych, nie obejmuj¹ ma³¿onków, ani te¿ wdów/wdowców po tych osobach.

Zawarta w art. 5 pkt 5 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych definicja inwalidy wojennego lub wojskowego, swoim zakre-
sem podmiotowym nie obejmuje wszystkich osób, które s¹ uznawane za inwalidów wo-
jennych lub wojskowych na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 87 z póŸn. zm.). W œwietle ustawy inwalid¹ wojennym lub wojskowym jest
osoba, o której mowa w art. 6–8 lub w art. 30 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin.

Pani £ucja K. zwróci³a siê do Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ z wnioskiem o wydanie
decyzji uprawniaj¹cej do bezp³atnego zaopatrzenia w leki i przedstawi³a zaœwiadczenie
Oddzia³u ZUS, ¿e jest wdow¹ uprawnion¹ do renty rodzinnej po osobie, o której mowa
w art. 59 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych. Dnia 12 paŸdziernika 2009 r.
Inspektorat ZUS w Tarnowskich Górach potwierdzi³, ¿e m¹¿ wnioskuj¹cej – Pan Jan K.
nie spe³nia³ kryteriów inwalidy wojennego okreœlonego w art. 6 ustawy o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych, ale by³ osob¹ okreœlon¹ w art. 59 tej¿e ustawy. Nale¿y dodaæ, ¿e
art. 109 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej nak³ada na Dyrektorów Oddzia³ów
Wojewódzkich NFZ obowi¹zek ustalania prawa do œwiadczeñ. Na podstawie zaœwiad-
czenia Dyrektor Œl¹skiego OW NFZ ustali³ decyzj¹ brak uprawnieñ do bezp³atnego zao-
patrzenia w leki dla Pani £ucji K. Stanowisko Œl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego
w Katowicach, nale¿y uznaæ za zasadne. Rozpatruj¹c odwo³anie od powy¿szej decyzji,
Prezes NFZ dnia 5 stycznia 2010 r. wyda³ decyzjê utrzymuj¹c¹ w mocy decyzjê Dyrek-
tora Œl¹skiego OW NFZ. W myœl art. 110 ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej, od
decyzji Prezesa Funduszu wydanej w indywidualnej sprawie z zakresu ubezpieczenia
zdrowotnego przys³uguje zainteresowanej skarga do s¹du administracyjnego, z czego
Pani £ucja K. skorzysta³a.

Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie w wydanym wyroku i postanowie-
niu oddali³ skargê na decyzje Prezesa NFZ w przedmiocie odmowy stwierdzenia upraw-
nienia do bezp³atnego zaopatrzenia w leki.

Natomiast, ustosunkowuj¹c siê do zarzutu Pani Senator podniesionego w wy-
st¹pieniu, i¿ o nale¿nych b¹dŸ nienale¿nych œwiadczeniach nie mog¹ decydowaæ urzêd-
nicy (gdy¿ decyzj¹ Dyrektora Œl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ ustalono, i¿
Pani £ucji K. nie przys³uguje prawo do bezp³atnego zaopatrzenia w leki, natomiast in-
n¹ decyzj¹ przyznano Pani £ucji K. zgodê na œwiadczenia z zakresu leczenia stomatolo-
gicznego), uprzejmie wyjaœniam, i¿ prawo do bezp³atnego zaopatrzenia w leki jest
szczególnym uprawnieniem do œwiadczeñ opieki zdrowotnej przys³uguj¹cym osobom
spe³niaj¹cym kryteria, o których mowa w art. 46 cytowanej na wstêpie ustawy, nato-
miast czym innym jest przyznana zgoda na œwiadczenia z zakresu leczenia stomatolo-
gicznego, o której decydowa³y wzglêdy medyczne a nie przynale¿noœæ do szczególnej
kategorii osób, o których mowa w ww. ustawie. Ponadto, nale¿y zaznaczyæ, i¿ w przed-
miotowych sprawach urzêdnicy dzia³aj¹ w granicach wyznaczonych przez przepisy
ustawy, a nie w granicach uznania administracyjnego.
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Niezale¿nie od tego nale¿y dodaæ, i¿ zgodnie z art. 163 ust. 2 cytowanej na wstêpie
ustawy, Minister Zdrowia bada decyzje podejmowane przez Prezesa Funduszu i stwier-
dza niewa¿noœæ decyzji, w ca³oœci lub w czêœci, w przypadku gdy naruszaj¹ one prawo
czy prowadz¹ do niew³aœciwego zabezpieczenia œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Jednak¿e, z zakresu wykonywanego nadzoru przez Ministra Zdrowia zosta³y wy-
³¹czone sprawy dotycz¹ce m.in., decyzji wydanych w indywidualnych sprawach z za-
kresu ubezpieczenia zdrowotnego, do których zalicza siê sprawy ustalenia prawa do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, w tym dotycz¹ce uprawnienia do bezp³atnego zaopatrze-
nia w leki.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowa³o w³aœnie li-

stê przedsiêwziêæ, które mog¹ w tym roku liczyæ na mecenat resortu. Ta forma
dotacji przeznaczona jest dla ró¿nych samorz¹dowych placówek kultural-
nych.

W tym roku Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podlaskiego wnosi³
o wsparcie dla piêciu swoich instytucji: Muzeum Podlaskiego, Wojewódzkiego
Oœrodka Animacji Kultury, Ksi¹¿nicy Podlaskiej, Muzeum Rolnictwa i Teatru
Dramatycznego im. A. Wêgierki – w sumie na kwotê ponad 100 tysiêcy z³. Po-
szczególne instytucje zg³osi³y swoje pomys³y urzêdowi marsza³kowskiemu.
Sam wniosek o mecenat na formularzach resortu z³o¿y³ Departament Kultury
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego. Niestety, wnioski
z województwa podlaskiego nie przesz³y nawet oceny formalnej, na jednym
z za³¹czników zabrak³o bowiem pieczêci i podpisu skarbnika województwa,
co zdyskwalifikowa³o je ju¿ na wstêpie. Departament Kultury Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Podlaskiego odwo³a³ siê od tej decyzji resortu
kultury, argumentuj¹c, ¿e wnioski zosta³y z³o¿one na formularzach dostêp-
nych na stronach ministerstwa, a podpisy na ka¿dym wniosku oraz na za-
³¹cznikach by³y zgodne z rubrykami i instrukcj¹ ich wype³niania. Co wiêcej –
wnioski by³y wype³niane identycznie rok i dwa lata temu i wówczas nikt ich
nie kwestionowa³.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie,
co by³o powodem powsta³ego zamieszania. Czy wnioski Urzêdu Marsza³kow-
skiego Województwa Podlaskiego maj¹ szansê na ponowne rozpatrzenie,
a co za tym idzie, czy mog¹ liczyæ na mecenat Pañskiego resortu?

Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 24.02.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do z³o¿onego przez Senatora Bohdana Paszkowskiego oœwiadczenia

w sprawie wniosków z³o¿onych do programu Mecenat przez Województwo Podlaskie
uprzejmie informujê, ¿e zosta³y one odrzucone z przyczyn formalnych.

Zgodnie z § 2 ust. 3, pkt 4) rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie zakresu zadañ objêtych mecenatem pañstwa wykonywanych przez samo-
rz¹dowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
wniosek powinien zawieraæ „podpis osoby wskazanej w pkt 1 oraz skarbnika jednostki
samorz¹du terytorialnego”. Wy¿ej wymienione zarz¹dzenie oraz lista b³êdów formal-
nych zawieszone by³y na stronie internetowej MKIDN.
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Wnioski z³o¿one przez Województwo Podlaskie nie by³y podpisane przez skarbnika
a tym samym nie by³o mo¿liwoœci ich rozpatrzenia. Jednoczeœnie informujemy, ¿e pro-
cedura rozpatrywania wniosków w ramach programu Mecenat zosta³a ju¿ zakoñczona
a wszystkie œrodki rozdysponowane.

Z powa¿aniem

Bogdan Zdrojewski
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach zarz¹d Fabryki Przyrz¹dów i Uchwytów „Bison-Bial”

w Bia³ymstoku poinformowa³ przedstawicieli dzia³aj¹cych w tej firmie zwi¹z-
ków zawodowych, ¿e do kwietnia 2010 r. z powodu trudnej sytuacji zak³adu
mo¿e w nim straciæ pracê oko³o dwustu z piêciuset dwudziestu pracowników.
Jednoczeœnie zarz¹d „Bison-Bial” planuje sprzedaæ zarówno tereny przy
ul. £¹kowej w Bia³ymstoku, na których stoi ta fabryka, jak i przy ul. Andersa
w Bia³ymstoku, gdzie wed³ug pierwotnych planów mia³a zostaæ przeniesiona
produkcja z ul. £¹kowej. Zdesperowani pracownicy, którzy wczeœniej zgodzili
siê na pracê w wymiarze 3/4 etatu i na wynagrodzenia na poziomie œrednio
1,2 tysi¹ca z³, zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ walczyæ o obronê swoich miejsc pracy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie:
w jaki sposób Skarb Pañstwa, posiadaj¹cy udzia³y w Fabryce Przyrz¹dów
i Uchwytów „Bison-Bial” w Bia³ymstoku, sprawuje nadzór w³aœcicielski nad
t¹ firm¹? Czy pan minister wiedzia³ o tym, ¿e wiêkszoœciowy w³aœciciel po raz
kolejny planuje zwolnienia znacznej czêœci za³ogi, a jego dzia³ania napraw-
cze ograniczaj¹ siê do sprzeda¿y nale¿¹cych do „Bison-Bial” nieruchomoœci?
I czy podjête zosta³y dzia³ania w celu realizowania uprawnieñ w³aœciciel-
skich Skarbu Pañstwa w tej firmie?

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.02

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Bohdana Paszkowskiego

podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 04 lutego 2010 r. w sprawie sytuacji w Spó-
³ce Fabryka Przyrz¹dów i Uchwytów „BISON-BIAL” Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bia-
³ymstoku pragnê niniejszym przekazaæ wyjaœnienia.

Skarb Pañstwa jest drugim co wielkoœci akcjonariuszem Spó³ki, jednak¿e posiada
zaledwie 17,93% g³osów na Walnym Zgromadzeniu. Mimo to Skarb Pañstwa wielokrot-
nie czyni³ starania o wprowadzenie swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej. Zgod-
nie z § 17 Statutu Spó³ki, gdy sk³ad Rady Nadzorczej jest 6-osobowy, dwóch cz³onków
wybieraj¹ i odwo³uj¹ pracownicy, natomiast pozosta³ych cz³onków, w tym Przewodni-
cz¹cego powo³uje i odwo³uje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W lipcu 2008 r. Mini-
ster Skarbu Pañstwa podpisa³ w imieniu Skarbu Pañstwa wniosek Akcjonariuszy FPiU
„BISON-BIAL” SA (Toolmex Corporation oraz Skarbu Pañstwa) o zwo³anie Nadzwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porz¹dku obrad punktu dotycz¹cego
wyboru Rady Nadzorczej Spó³ki w drodze g³osowania oddzielnymi grupami. Ten spo-
sób g³osowania mia³ umo¿liwiæ wprowadzenie do Rady Nadzorczej przedstawicieli ak-
cjonariuszy mniejszoœciowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z wnios-
kiem, zosta³o zwo³ane przez Zarz¹d na dzieñ 09 wrzeœnia 2008 r. W porz¹dku obrad zo-
sta³ umieszczony punkt „Podjêcie uchwa³ w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spó³ki
w drodze g³osowania oddzielnymi grupami tj. w trybie przewidzianym w art. 385 § 3–9
Kodeksu spó³ek handlowych”. Na Zgromadzeniu akcjonariusz wiêkszoœciowy zapropo-
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nowa³ i przeg³osowa³ zdjêcie z porz¹dku obrad tego punktu, co uniemo¿liwi³o realizacjê
prawa mniejszoœciowych akcjonariuszy do wyboru cz³onka Rady Nadzorczej w drodze
g³osowania oddzielnymi grupami. Skarb Pañstwa g³osowa³ przeciw powziêciu uchwa³y
w sprawie zmiany w porz¹dku obrad oraz zg³osi³ sprzeciw do tej uchwa³y. W dniu
08 paŸdziernika 2008 r. Toolmex Corp. wyst¹pi³ z pozwem o uchylenie uchwa³y nr 1
NWZ z dnia 09 wrzeœnia 2008 r.

Dnia 10 marca 2009 r. S¹d Okrêgowy w Bia³ymstoku VII Wydzia³ Gospodarczy
stwierdzi³ niewa¿noœæ uchwa³y Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia
09 wrzeœnia 2008 r. Wyrok uprawomocni³ siê 12.08.2009 r.

Dnia 02 grudnia 2009 r. Minister Skarbu Pañstwa na podstawie art. 400 § 1 Ko-
deksu spó³ek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spó³ki wyst¹pi³ do Zarz¹du o zwo³a-
nie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porz¹dku obrad
punktów dotycz¹cych wyboru Rady Nadzorczej w drodze g³osowania oddzielnymi gru-
pami, wyboru pozosta³ych cz³onków Rady Nadzorczej nieobsadzonych przez grupê ak-
cjonariuszy oraz wyboru Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej. Na zwo³anym na dzieñ
29 stycznia 2010 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do Rady Nadzorczej zosta³
wybrany wspólny przedstawiciel akcjonariuszy mniejszoœciowych Skarbu Pañstwa
oraz Toolmex Corporation, który niezw³ocznie wyst¹pi³ do Zarz¹du o przekazanie infor-
macji oraz dokumentów dotycz¹cych sytuacji Spó³ki. Wyst¹pienia te nie spotka³y siê
z ¿adn¹ reakcj¹ ze strony Zarz¹du.

W kwestii sprzeda¿y nieruchomoœci pragnê poinformowaæ, i¿ Zarz¹d Spó³ki na
dzieñ 18 grudnia 2009 r. zwo³a³ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w porz¹dku ob-
rad którego zosta³y umieszczone punkty dotycz¹ce sprzeda¿y nieruchomoœci znajdu-
j¹cych siê w Bia³ymstoku przy ul. £¹kowej 3 i Andersa 36. Skarb Pañstwa nie otrzyma³
kompletu dokumentów dotycz¹cych przedmiotu obrad Zgromadzenia (przede wszyst-
kim Zarz¹d nie przekaza³ uzasadnienia do wniosków), a do przes³anych materia³ów
mia³ wiele zastrze¿eñ. Wobec powy¿szego Pe³nomocnik Skarbu Pañstwa na Walnym
Zgromadzeniu zosta³ zobowi¹zany do g³osowania „przeciw” uchwa³om i zg³oszenia
sprzeciwu do protoko³u, tak aby mo¿liwe by³o podejmowanie dalszych dzia³añ na mocy
przepisów kodeksu spó³ek handlowych.

Pan Jacek Latomski – Prezes Zarz¹du Spó³ki – Przewodnicz¹cy Walnego Zgroma-
dzenia, pomimo sprzeciwu akcjonariuszy mniejszoœciowych, podda³ pod g³osowanie
zdjêcie z porz¹dku obrad punktów dotycz¹cych sprzeda¿y ww. nieruchomoœci. Propo-
zycja ta zosta³a przez akcjonariusza wiêkszoœciowego przeg³osowana i tym samym
Walne Zgromadzenie nie podjê³o uchwa³ w przedmiotowym zakresie. Pe³nomocnik
Skarbu Pañstwa g³osowa³ przeciw wnioskowi w sprawie zmiany w porz¹dku obrad oraz
zg³osi³ sprzeciw. Jednoczeœnie podczas Zgromadzenia p. J. Latomski poinformowa³, i¿
sprzeda¿ nieruchomoœci bêdzie prowadzona na podstawie uchwa³y Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 21 listopada 2003 r. podjêtej stosunkiem 420.967 „za”
przy 102.589 g³osach SP „przeciw”. W dniu 09 grudnia 2009 r. Zarz¹d Spó³ki podpisa³
umowê przedwstêpn¹ sprzeda¿y nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. £¹kowej w Bia³ym-
stoku, a na dzieñ 29 stycznia 2010 r. zwo³a³ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem
dokonania aprobaty przez Walne sprzeda¿y na warunkach okreœlonych w umowie
przedwstêpnej sprzeda¿y. Z uwagi na brak podstaw zarówno pod wzglêdem merytorycz-
nym, jak te¿ prawnym do podjêcia takiej uchwa³y Skarb Pañstwa oraz pozostali ak-
cjonariusze mniejszoœciowi obecni na Zgromadzeniu g³osowali „przeciw”. Jednak¿e
z uwagi na liczbê posiadanych g³osów uchwa³a zosta³a powziêta.

Pragnê podkreœliæ, i¿ Skarb Pañstwa bêd¹cy mniejszoœciowym akcjonariuszem
Fabryki Przyrz¹dów i Uchwytów „BISON-BIAL” Spó³ka Akcyjna, wykorzystuje wszelkie
przys³uguj¹ce œrodki prawne, uniemo¿liwiaj¹ce dzia³ania, które mog¹ zagra¿aæ funk-
cjonowaniu Spó³ki.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Bohdana Paszkowskiego

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Spadek wp³ywów z abonamentu RTV spowodowa³, ¿e w tym roku bia³o-

stocki oddzia³ TVP SA dysponowaæ bêdzie o 50% mniejszym bud¿etem ni¿
w roku ubieg³ym. Zmniejszenie dochodów z abonamentu oraz reklam emito-
wanych w TVP Info zmusi bia³ostocki oddzia³ TVP SA do redukcji kosztów, co
z du¿ym prawdopodobieñstwem obni¿y jakoœæ emitowanego programu. Tele-
wizja regionalna, która chce prawid³owo spe³niaæ swoj¹ misjê publiczn¹, wy-
maga nale¿ytego finansowania. Dotychczasowy poziom przychodów pocho-
dz¹cych z Telewizji Polskiej SA pozwala³ na bie¿¹ce funkcjonowanie, jednak
nie by³ wystarczaj¹cy dla potrzeb regionu, obejmuj¹cego jedno z najwiêk-
szych miast wschodniej Polski, obszaru o unikalnej strukturze etnicznej, reli-
gijnej i kulturowej, granicz¹cego z Bia³orusi¹ i Litw¹. Podzia³ ten uwarun-
kowany by³ nisk¹ gêstoœci¹ zaludnienia województwa podlaskiego. Jedno-
czeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e koszty realizacji audycji telewizyjnych s¹ nie-
mal takie same we wszystkich regionach kraju. Dalsze ograniczanie
finansowania bia³ostockiego oddzia³u TVP uniemo¿liwi realizacjê zadañ wy-
nikaj¹cych z ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., która
w art. 21 nak³ada na telewizjê publiczn¹ obowi¹zek dostarczenia „ca³emu
spo³eczeñstwu i poszczególnym jego czêœciom, zró¿nicowanych programów
i innych us³ug w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji
i sportu, cechuj¹cych siê pluralizmem, bezstronnoœci¹, wywa¿eniem i nieza-
le¿noœci¹ oraz innowacyjnoœci¹, wysok¹ jakoœci¹ i integralnoœci¹ przekazu”.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o nastêpuj¹ce
wyjaœnienie: czy istnieje mo¿liwoœæ przeznaczenia z bud¿etu Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, do którego zadañ nale¿y tak¿e
wspó³praca z mniejszoœciami narodowymi i etnicznymi zamieszkuj¹cymi
nasz kraj, œrodków finansowych na realizacjê przez bia³ostocki oœrodek TVP
SA audycji telewizyjnych skierowanych do ¿yj¹cych w województwie pod-
laskim mniejszoœci narodowych i etnicznych. Wszak program bia³ostockiego
oœrodka TVP SA skierowany jest do mniejszoœci: bia³oruskiej, litewskiej,
ukraiñskiej, rosyjskiej, karaimskiej i romskiej, zamieszka³ych na terenie Pol-
ski. Emituj¹c te audycje bia³ostocki oœrodek TVP SA realizuje misjê telewizji
publicznej. Jednoczeœnie proszê o wyjaœnienie, w jaki sposób bia³ostocki
oœrodek TVP SA móg³by siê o te œrodki ubiegaæ.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 16 lutego 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2421/10) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Bohdana Pa-
szkowskiego podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 roku dotycz¹ce-
go mo¿liwoœci wspierania z bud¿etu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
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nadawania na antenie oddzia³u TVP SA w Bia³ymstoku audycji skierowanych do mniej-
szoœci narodowych i etnicznych uprzejmie informujê, ¿e obowi¹zuj¹ce zasady nie stwa-
rzaj¹ mo¿liwoœci przyznania przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
bia³ostockiemu oœrodkowi TVP SA dotacji na realizacjê programów telewizyjnych skie-
rowanych do mniejszoœci narodowych i etnicznych.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca w art. 21 ust. la pkt 8a ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 z póŸn. zm.) na³o¿y³
na publiczn¹ radiofoniê i telewizjê obowi¹zek „uwzglêdnienia potrzeb mniejszoœci na-
rodowych i etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym, w tym
emitowania programów informacyjnych w jêzykach mniejszoœci narodowych i etnicz-
nych oraz jêzyku regionalnym”. Niezasadne by³oby zatem dodatkowe przekazywanie
œrodków publicznych na zadania, które nadawca publiczny – jakim jest Telewizja Pol-
ska SA – ma obowi¹zek realizowaæ w ramach swojej ustawowo okreœlonej dzia³alnoœci.

Ponadto warto wskazaæ, i¿ zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszoœciach narodowych i etnicznych oraz o jêzyku regionalnym (Dz. U. Nr 17,
poz. 141 z póŸn. zm.) Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji corocznie og³asza
Informacjê o szczegó³owych zasadach postêpowania przy udzielaniu dotacji na realiza-
cjê zadañ maj¹cych na celu ochronê, zachowanie i rozwój to¿samoœci kulturowej mniej-
szoœci narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój jêzyka regionalnego. Tekst
dokumentu konsultowany jest z Komisj¹ Wspóln¹ Rz¹du i Mniejszoœci Narodowych
i Etnicznych. W Informacji na rok 2010, podobnie jak w latach poprzednich zapisano,
i¿ dotacje nie mog¹ byæ przeznaczane na finansowanie programów radiowych i telewi-
zyjnych nadawanych przez publiczn¹ radiofoniê i telewizjê. Zgodnie z zapisami Infor-
macji, Minister SWiA ma wiêc mo¿liwoœæ wspierania wy³¹cznie audycji radiowych
i telewizyjnych adresowanych do mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz nadawa-
nych w jêzyku regionalnym emitowanych na falach nadawców niepublicznych.

Wœród zadañ, s³u¿¹cych podtrzymaniu i rozwojowi to¿samoœci kulturowej mniej-
szoœci narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi jêzyka regionalnego, na
których realizacjê w 2010 roku Minister SWiA przyzna³ dotacjê, znajduj¹ siê 4 zadania
dotycz¹ce nadawania wspomnianych audycji. £¹czna kwota œrodków przyznanych
z bud¿etu MSWiA na realizacjê wspomnianych zadañ w 2010 roku wynios³a 569.816 z³.
Ca³oœæ œrodków przeznaczonych na tego typu zadania w 2010 roku zosta³a podzielona
decyzj¹ z dnia 15 grudnia 2009 roku. Zatem obecnie w bud¿ecie Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji brak jest œrodków, które mo¿na by³oby dodatkowo prze-
znaczyæ na ten cel.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Persona

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Raport Najwy¿szej Izby Kontroli z 2008 r. o stanie polskich dworców po-

twierdza ich katastrofaln¹ sytuacjê. Dworce kolejowe s¹ „czarnymi dziura-
mi” w krajobrazie naszego kraju. Dworcowe budynki s¹ w fatalnym stanie
technicznym i wymagaj¹ pilnego remontu. W 80% budynków niezachowane
s¹ normy czystoœci. Zaniedbania, panuj¹cy ba³agan, brud i fetor zagra¿aj¹
bezpieczeñstwu i zdrowiu podró¿nych, przyci¹gaj¹c niestety tych, którzy je-
szcze bardziej je brudz¹ i dewastuj¹. Koszty utrzymania dworców, koniecz-
noœæ remontów i modernizacji sprawiaj¹, ¿e PKP zamyka wiele z nich,
ca³kowicie albo w godzinach nocnych. Taka sytuacja jest bardzo krytycznie
oceniana przez lokalne spo³ecznoœci, dla których dworce s¹ wizytówk¹
miast. Dlatego te¿ w³adze samorz¹dowe podejmuj¹ rozmowy z PKP na temat
przejêcia dworcowych budynków.

W³oc³awski dworzec PKP oddany zosta³ do u¿ytku w 1974 r. i choæ nale¿y
do jednego z osiemdziesiêciu trzech dworców strategicznych w zarz¹dzaniu
PKP SA, zamienia siê w coraz wiêksz¹ ruinê. Budynek w³oc³awskiego dwor-
ca wchodzi obecnie w sk³ad nieruchomoœci o powierzchni 5,2434 ha, stano-
wi¹cej dzia³kê nr 192/47 (km 42) przy ulicy Okrzei 65. Od pierwszej po³owy
lat osiemdziesi¹tych trwa spór pomiêdzy PKS a PKP o prawa do budynku i je-
go otoczenia. Wed³ug PKS, PKP posiada 75% budynku w³oc³awskiego dwor-
ca, a PKS – 25%.

Wojewoda kujawsko-pomorski decyzj¹ WRR.DW.7720/8/02 z dnia
9 sierpnia 2002 r. stwierdzi³ nabycie przez PP PKP w Warszawie prawa u¿yt-
kowania wieczystego gruntu oznaczonego jako dzia³ka nr 192/41 (km 42)
o powierzchni 5,4665 ha, stanowi¹cego w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, oraz na-
bycie w³asnoœci znajduj¹cych siê na tym terenie budynków i urz¹dzeñ.
W wyniku podzia³u z dzia³ki nr 192/41 powsta³a dzia³ka nr 192/47 (km 42),
na której znajduje siê dworzec PKP i PKS. Z decyzj¹ wojewody kujawsko-
-pomorskiego nie zgodzi³o siê PP PKS i wnios³o do Ministerstwa Infrastruktury
o stwierdzenie niewa¿noœci wymienionej decyzji wojewody.

Wymiana korespondencji trwa ju¿ kilka lat. Od 2005 r. Urz¹d Miasta
W³oc³awek podejmowa³ rozmowy z PKP co do mo¿liwoœci i warunków naby-
cia w³asnoœci budynku dworca i prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu na
rzecz Gminy Miasta W³oc³awek. W³adze miasta s¹ zainteresowane przejê-
ciem dworca. Dyrekcja Polskich Dworców Kolejowych w Gdañsku widzi
szansê dla w³oc³awskiego dworca w przekazaniu tego obiektu miastu. Nadal
jednak problemem pozostaje kwestia dwóch w³aœcicieli obiektu – PKP oraz
PKS.

Szanowny Panie Ministrze! Decyzj¹ z dnia 24 lutego 2009 r. Minister In-
frastruktury umorzy³ postêpowanie wszczête z wniosku PKS we W³oc³awku
Sp. z o.o. w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci decyzji wojewody z dnia
9 sierpnia 2002 r. dotycz¹cej uw³aszczenia PKP dzia³k¹ nr 192/41. Pozostaje
wiêc do rozstrzygniêcia potwierdzenie wa¿noœci decyzji wojewody kujaw-
sko-pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2002 r. stwierdzaj¹ce nabycie z mocy pra-
wa przez PKP prawa u¿ytkowania wieczystego i w³asnoœci budynków znaj-
duj¹cych siê na dzia³ce 192/41. Oczekuj¹c na tê decyzjê, wyra¿am nadziejê,
¿e bêdzie ona pocz¹tkiem procesu przekazania miastu budynków dworco-
wych, a jednoczeœnie bêdzie szans¹ na now¹ wizytówkê W³oc³awka.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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OdpowiedŸ

Warszawa, 15 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona, skierowane przy

piœmie BPS/DSK-043-2422/10 z dnia 16 lutego 2010 roku do Ministra Infrastruktury
Pana Cezarego Grabarczyka w sprawie podjêcia decyzji przez Ministra Infrastruktury,
rozstrzygaj¹cej s³usznoœæ decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 9 sierpnia
2002 roku stwierdzaj¹cej nabycie z mocy prawa przez PKP prawa u¿ytkowania wieczy-
stego i w³asnoœci budynków znajduj¹cych siê na spornej dzia³ce po³o¿onej we W³oc³aw-
ku przedstawiam poni¿sze informacje.

Wojewoda kujawsko-pomorski decyzj¹ z dnia 9 sierpnia 2002 r. znak WRR.DW.
7720/8/02 stwierdzi³ nabycie przez przedsiêbiorstwo pañstwowe Polskie Koleje Pañ-
stwowe w Warszawie z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa u¿ytkowania wie-
czystego gruntu stanowi¹cego w³asnoœæ Skarbu Pañstwa po³o¿onego we W³oc³awku,
oznaczonego jako dzia³ka nr 192/41 (ar. mapy 42) o pow. 5,4665 ha oraz nieodp³atne
nabycie prawa w³asnoœci torów kolejowych wraz z towarzysz¹c¹ im infrastruktur¹ oraz
budynków i innych urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na tym gruncie.

Wnioskiem z dnia 11 grudnia 2003 r. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji
Samochodowej we W³oc³awku wyst¹pi³o o stwierdzenie niewa¿noœci ww. decyzji woje-
wody kujawsko-pomorskiego.

Minister Infrastruktury, dzia³aj¹c z urzêdu na podstawie art. 97 § 1 pkt 4, art. 100
§ 1 i art. 101 § 1 Kpa, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2004 r. znak ORZ.5.2/812-
-R-42/04:

– zawiesi³ rozpatrzenie wniosku Przedsiêbiorstwa Pañstwowej Komunikacji Samo-
chodowej we W³oc³awku o stwierdzenie niewa¿noœci ww. decyzji wojewody
kujawsko-pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2002 r.,

– zobowi¹za³ wojewodê kujawsko-pomorskiego do rozpatrzenia w trybie nadzoru
sprawy prawid³owoœci decyzji Kierownika Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzêdu Miejskiego we W³oc³awku z dnia 15 marca 1989 r. znak GR.8224-1-10-151/88
ustalaj¹cej op³atê roczn¹ za zarz¹d m.in. nieruchomoœci¹ po³o¿on¹ we W³oc³awku,
oznaczon¹ jako dzia³ka nr 192/2, w czêœci dotycz¹cej dzia³ki nr 192/41.

Minister Infrastruktury, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiêbiorstwa Komunikacji
Samochodowej we W³oc³awku Sp. z o.o., postanowieniem z dnia 8 paŸdziernika 2008 r.
znak BO2e-784-R-808/08 podj¹³ zawieszone postêpowanie, a nastêpnie decyzj¹ z dnia
24 lutego 2009 r. znak BO2e-784-R-808/08 umorzy³ postêpowanie wszczête z wnios-
ku Przedsiêbiorstwa Komunikacji Samochodowej we W³oc³awku Sp. z o.o. w sprawie
stwierdzenia niewa¿noœci ww. decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 9 sierp-
nia 2002 r. stwierdzaj¹c, i¿ wnioskodawca nie posiada przymiotu strony w rozumieniu
art. 28 Kpa, a tym samym nie ma legitymacji prawnej do ¿¹dania stwierdzenia niewa¿-
noœci ww. decyzji uw³aszczeniowej z dnia 9 sierpnia 2002 r.

Z kolei dnia 15 wrzeœnia 2009 r. Minister Infrastruktury zawiadomi³ strony
o wszczêciu z urzêdu postêpowania o stwierdzenie niewa¿noœci ww. decyzji wojewody
kujawsko-pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2002 r. i decyzj¹ z dnia 8 marca 2010 r. znak
BO2e-784-R-554/09 stwierdzi³ jej niewa¿noœæ, kieruj¹c siê tym, ¿e decyzja uw³aszcze-
niowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2002 r. zawiera wadê, o któ-
rej mowa w art. 156 § 1 pkt 2 Kpa, gdy¿ ra¿¹co narusza prawo, tj. art. 200 ust. 1 ww.
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Ponadto informujê, ¿e PKP SA rozpoczê³a procedurê podzia³u geodezyjnego dzia³ki
nr 192/47, maj¹c¹ na celu wyodrêbnienie dzia³ek przewidzianych do wniesienia apor-
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tem do PKP Cargo SA w zakresie punktu ³adunkowego, uwzglêdniaj¹c równie¿ wyod-
rêbnienie dzia³ki, na której mieœci siê budynek dworca. Opinia odnoœnie do uzgodnienia
podzia³u, z uwzglêdnieniem planowanego obrotu nieruchomoœciami w formie aportu,
sprzeda¿y komercyjnej lub innej formy zagospodarowania budynku dworca we W³oc-
³awku, bêdzie podstaw¹ do uzgodnienia podmiotu geodezyjnego w terenach zamkniê-
tych. Pozwoli to PKP SA na wyst¹pienie z wnioskiem do w³aœciwego organu
administracji o zatwierdzenie podzia³u w oparciu o art. 95 ust. 8 ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami. Po zakoñczeniu uzgodnieñ dotycz¹cych podzia³u dzia³ki, planuje
siê ustalenie realnego sposobu zagospodarowania nieruchomoœci, na której znajduje
siê przedmiotowy dworzec, nie wykluczaj¹c jej zbycia w uzgodnionej formie, na rzecz
Gminy Miasta W³oc³awek.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Antoniego Piechniczka

skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 20 lutego 2009 r., a nastêp-

nie w dniu 1 czerwca 2009 r., dokona³o nowelizacji szczegó³owego opisu prio-
rytetów Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki” 2007–2013. W nowelizacji
z dnia 20 lutego 2009 r. w priorytecie VII, w poddzia³aniu 7.2.2 „Wsparcie
ekonomii spo³ecznej – projekty konkursowe”, w typach realizowanych opera-
cji (projektów) dopisano s³owa: „w sposób komplementarny i ³¹czny”.

Na stronie internetowej www.efs.gov.pl, w zak³adce „zmiany w doku-
mentach”, w opisie zmian z dnia 20 lutego 2009 r. mo¿na przeczytaæ: „wpro-
wadzono koniecznoœæ œwiadczenia w sposób komplementarny i ³¹czny
wszystkich us³ug na rzecz podmiotów ekonomii spo³ecznej przez instytucje
otoczenia ekonomii spo³ecznej w poddzia³aniu 7.2.2”. Zapisu tego nie zmie-
niono w nowelizacji dokonanej w dniu 1 czerwca 2009 r.

Zarz¹d województwa œl¹skiego przeprowadzi³ w bie¿¹cym roku jeden
konkurs w ramach poddzia³ania 7.2.2. Przegl¹daj¹c og³oszon¹ listê rankin-
gow¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e na czterdzieœci szeœæ zg³oszonych projektów tylko
dwa zosta³y ocenione pozytywnie. Wiêkszoœæ projektodawców, których pro-
jekty odrzucono, otrzyma³a informacjê, ¿e ich projekty nie spe³niaj¹ wymo-
gów prowadzenia us³ug ksiêgowych i prawniczych w sposób komplemen-
tarny i ³¹czny.

Ustawa z dnia 29 wrzeœnia1994 r. o rachunkowoœci (tekst jednolity DzU
z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z póŸn. zm.) w art. 76a okreœla, ¿e œwiadczenie
us³ug w zakresie ksiêgowoœci wymienionych w art. 4 ust. 3 pkt 2–3 jest dzia³al-
noœci¹ gospodarcz¹, któr¹ mog¹ wykonywaæ:

1) przedsiêbiorcy bêd¹cy osobami fizycznymi, je¿eli s¹ uprawnieni do
wykonywania czynnoœci z zakresu us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachun-
kowych,

2) pozostali przedsiêbiorcy, pod warunkiem, ¿e czynnoœci z tego zakresu
bêd¹ wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynnoœci z za-
kresu us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych.

Uprawnione do wykonywania czynnoœci z zakresu us³ugowego prowa-
dzenia ksi¹g rachunkowych s¹ osoby posiadaj¹ce certyfikat ksiêgowy, oso-
by wpisane do rejestru bieg³ych rewidentów lub na listê doradców
podatkowych.

Zapisy art. 79 wy¿ej wymienionej ustawy przewiduj¹ kary za prowadze-
nie us³ug ksiêgowoœci bez wymaganych uprawnieñ. Oznacza to, ¿e miêdzy
innymi organizacje pozarz¹dowe nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej
nie maj¹ prawa do wykonywania us³ug ksiêgowych na rzecz innych osób
prawnych, w tym organizacji pozarz¹dowych.

Podobnie sprawa wygl¹da z us³ugami prawnymi, które zarezerwowane
s¹ dla tych zawodów na podstawie ustawy o adwokaturze i ustawy o rad-
cach prawnych. ¯¹danie prowadzenia us³ug ksiêgowych i us³ug prawnych
zatem powoduje, ¿e o dotacjê z poddzia³ania 7.2.2 nie mog¹ siê ubiegaæ
wszystkie podmioty, a tylko nieliczne, bêd¹ce jednoczeœnie biurami rachun-
kowymi i kancelariami prawnymi.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pani¹ Minister o udzielenie odpowiedzi
na nastêpuj¹ce pytania.

Co by³o powodem wprowadzenia w szczegó³owym opisie priorytetów wy-
¿ej wymienionych zapisów?

Dlaczego nast¹pi³o nierówne traktowanie podmiotów?

Z wyrazami szacunku
Antoni Piechniczek
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11.03.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2010 r., znak BPS/DSK-043-2423/10, doty-

cz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego przez Pana Senatora Antoniego Piechniczka podczas
48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. przekazujê stosowne wyjaœnienia
dotycz¹ce zapisów Szczegó³owego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki.

Wprowadzenie obowi¹zku œwiadczenia w sposób komplementarny i ³¹czny us³ug
na rzecz podmiotów ekonomii spo³ecznej przez instytucje otoczenia ekonomii spo³ecz-
nej w ramach Poddzia³anie 7.2.2 by³o dzia³aniem celowym. Obowi¹zek ten zosta³ wpro-
wadzony do Szczegó³owego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
w lutym 2009 r.

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki i ustaleniami z Komisj¹
Europejsk¹ w zakresie oczekiwanych efektów jego realizacji, wsparcie z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego ma zapewniæ funkcjonowanie w ka¿dym regionie minimum
dwóch instytucji wspieraj¹cych ekonomiê spo³eczn¹. W instytucjach tych podmioty
ekonomii spo³ecznej (np. spó³dzielnie socjalne, organizacje pozarz¹dowe) mog³yby ko-
rzystaæ w jednym miejscu z jak najszerszego wachlarza us³ug prawnych, ksiêgowych,
marketingowych, doradztwa czy szkoleñ. Celem by³o zatem stworzenie stabilnego sys-
temu instytucji œwiadcz¹cych kompleksowe us³ugi na rzecz podmiotów ekonomii spo-
³ecznej, tak aby nie musia³y one poszukiwaæ informacji, pomocy i wsparcia w wielu
ró¿nych miejscach. Udzielana przez nie pomoc mia³aby przyczyniæ siê do wzmacniania
podmiotów ekonomii spo³ecznej oraz zapewnienia trwa³oœci ich funkcjonowania.

Przeprowadzona przez MRR analiza wykaza³a, ¿e w pierwszych dwóch latach wdra-
¿ania Programu czêœæ œrodków by³a wydatkowana na projekty prowadz¹ce do powsta-
nia i funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii, które nie œwiadczy³y
pe³nego zakresu us³ug opisanych w SzOP dla wszystkich mo¿liwych grup docelowych.
Powy¿szy problem sygnalizowa³y Ministerstwu tak¿e podmioty sektora ekonomii spo-
³ecznej oraz organizacje zwi¹zane z tym sektorem, w tym m.in. Sta³a Konferencja Eko-
nomii Spo³ecznej. Maj¹c wiêc na uwadze efektywnoœæ wydatkowania œrodków
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i ustalone z Komisj¹ Europejsk¹ cele realizacji
PO KL, po konsultacjach z Instytucjami Poœrednicz¹cymi, Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PO KL
zdecydowa³a o wprowadzeniu omawianego zapisu.

Zapis dotycz¹cy œwiadczenia us³ug w sposób komplementarny i ³¹czny nie stoi
w sprzecznoœci z przepisami ustawy o rachunkowoœci. Chodzi bowiem o zapewnienie
przez instytucje otoczenia ekonomii spo³ecznej mo¿liwoœci skorzystania ze wszystkich
us³ug wskazanych w SzOP w ramach Poddzia³ania 7.2.2, w tym z us³ug rachunkowych
i prawnych, co mo¿e nast¹piæ np. poprzez wynajêcie firm lub osób, które siê w tym spe-
cjalizuj¹ i posiadaj¹ stosowne uprawnienia.

Z powa¿aniem

MINISTER
w z. Adam Zdzieb³o
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Uprzejmie proszê Pana Ministra o ponowne zajêcie siê spraw¹ Henryka M.
i wszczêcie prokuratorskiej procedury – niezale¿nie od procedury dyscypli-
narnej, któr¹ nale¿a³oby kontynuowaæ – maj¹cej na celu podjêcie i przepro-
wadzenie œledztwa z urzêdu w sprawie przygotowania na rok przed
oficjalnym wydaniem wyroku – proces trwa³ ca³y czas, przybywa³o wnios-
ków dowodowych – sentencji wyroku wraz z kompletnym uzasadnieniem.

Nie by³y to notatki czy zapiski sêdziego, jak na moje interwencje odpo-
wiada³o Ministerstwo Sprawiedliwoœci, ale s³owo w s³owo, powtarzam, ca³o-
œciowe ujêcie wyroku wraz z uzasadnieniem. Z pewnoœci¹ mamy tu do
czynienia z naruszeniem art. 328 k.p.c., œwiadcz¹ce o tym, ¿e sêdzia przewod-
nicz¹ca od pocz¹tku zmierza³a do z góry za³o¿onego wyroku.

Aby siê nie powtarzaæ, przywo³ujê moje wczeœniejsze oœwiadczenia skie-
rowane wraz z dostarczonym materia³em dowodowym na adres Pana Mini-
stra oraz otrzymane odpowiedzi.

1. Oœwiadczenie z dnia 20 grudnia 2007 r. z³o¿one na 3. posiedzeniu Se-
natu – odpowiedŸ o sygnaturze DSP-II-07000-1/08 z dnia 4 lutego 2008 r.

2. Oœwiadczenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. z³o¿one na 9. posiedzeniu Se-
natu – odpowiedŸ o sygnaturze DSP-II-07000-18/08, dot. BSP/DSK-043-
-344/08, BH-I-0700-3(2)08 z dnia 21 maja 2008 r.

3. Oœwiadczenie z dnia 24 lipca 2008 r. z³o¿one na 16. posiedzeniu Senatu
– odpowiedŸ o sygnaturze DK-I-070-23/08 z dnia 3 wrzeœnia 2008 r.

Wy¿ej wskazane materia³y powinny byæ uzupe³nione o kserokopiê pis-
ma zastêpcy rzecznika dyscyplinarnego przy S¹dzie Apelacyjnym w Katowi-
cach z dnia 5 stycznia 2010 r. o sygnaturze O.Kdr.1154-54/09, które w sposób
lakoniczny informuje, ¿e „po wstêpnym wyjaœnieniu okolicznoœci pope³nienia
zarzucanego przez wnioskodawcê deliktu dyscyplinarnego, nie znajduje pod-
staw do podjêcia czynnoœci dyscyplinarnych w stosunku do sêdziego S¹du
Okrêgowego w C.”.

Przyjmujê treœæ tego pisma z oburzeniem, poniewa¿ Henryk M. nie by³ do-
tychczas przes³uchany na tê okolicznoœæ przez ¿aden organ. O jakich wiêc
wyjaœnieniach jest mowa? Co wiêcej, autorka tego pisma by³a w sk³adzie sê-
dziowskim, który orzeka³ w sprawie Henryka M., wydaj¹c niekorzystny dla
niego wyrok. S¹d Najwy¿szy po skardze kasacyjnej uchyli³ jednak ten wy-
rok, z czego mo¿na domniemywaæ, ¿e pani sêdzia – jako rzecznik dyscypli-
narny w tej sprawie – nie by³a osob¹ obiektywn¹.

Mam nadziejê, ¿e Pan Minister podejmuje w³aœciwe czynnoœci w tej spra-
wie.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

PS: Pismo zastêpcy rzecznika dyscyplinarnego przy S¹dzie Apelacyjnym
w Katowicach znajduje siê w materia³ach z³o¿onych w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci.
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OdpowiedŸ

Warszawa, 4.03.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do przekazanego przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 roku, o sygn.

BPS/DSK-043-2424/10, oœwiadczenia Pana Senatora Czes³awa Ryszki z³o¿onego pod-
czas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 04 lutego 2010 roku, uprzejmie informujê, i¿
wobec treœci przedmiotowego oœwiadczenia stanowi¹cego w swej istocie zawiadomie-
nie o pope³nieniu przestêpstwa przez sêdziego S¹du Okrêgowego w C. w ramach pro-
wadzonego procesu z udzia³em Henryka M., zosta³o ono przes³ane Prokura- torowi
Apelacyjnemu w Katowicach.

Przekazuj¹c niniejsze oœwiadczenie zobowi¹zano Prokuratora Apelacyjnego w Ka-
towicach do spowodowania jego formalnego rozpoznania w trybie art. 305 k.p.k. oraz
poinformowania Pana Senatora jako zawiadamiaj¹cego o podjêtej w tym zakresie de-
cyzji procesowej.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
PROKURATORA GENERALNEGO
Jerzy Szymañski
Zastêpca
Prokuratora
Generalnego
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Panie Ministrze!
Œledztwo w prokuraturze gdañskiej, badaj¹cej nieprawid³owoœci w œledz-

twie w sprawie Krzysztofa Olewnika, wskazuje na mo¿liwoœæ pope³nienia
podobnych skandalicznych zaniedbañ w innych sprawach, prowadzonych
w prokuraturze olsztyñskiej przez prokuratora Piotra J. Otrzyma³em w tej
sprawie pismo od pani Gra¿yny R., która szeroko omawia skazanie jej brata
Jacka W. na karê do¿ywotniego wiêzienia za zabójstwo, którego – jej zda-
niem – nie pope³ni³. Jak pisze do mnie pani Gra¿yna R., w sprawie jej brata
wystêpuj¹ takie same, a nawet jeszcze powa¿niejsze w¹tpliwoœci, które
w œledztwie zosta³y wykorzystane na jego niekorzyœæ.

Sprawa wziê³a swój pocz¹tek 24 sierpnia 1999 r., kiedy nad jeziorem P.
znaleziono g³owê ludzk¹. Œledztwo prowadzi³ prokurator Piotr J. Po przeszu-
kaniu jeziora wy³owiono kilka plastikowych worków, w których znajdowa³y
siê dwie d³onie i dwa podudzia. Ju¿ w pierwszych kilku tygodniach œledztwa
prokurator Piotr J. przyj¹³ hipotezê, i¿ szcz¹tki te nale¿¹ do zaginionego
w kwietniu 1999 r. w S. Tomasza S. W krótkim czasie w sposób zupe³nie nie-
zrozumia³y prokurator Piotr J. obarczy³ win¹ za jego zaginiêcie w³aœnie brata
pani Gra¿yny, Jacka W.

Panie Ministrze, w liœcie skierowanym do mnie otrzyma³em analizê pro-
wadzonego œledztwa, w którym w 1999 r. prokurator Piotr J. „udowodni³”, ¿e
szcz¹tki NN nale¿¹ do T. S. i przyczyni³ siê wydatnie do skazania Jacka W.
na do¿ywotnie wiêzienie za morderstwo, którego byæ mo¿e nie by³o.

Je¿eli domniemane b³êdy prokuratora Piotra J. w œledztwie dotycz¹cym
Krzysztofa Olewnika by³y wystarczaj¹ce, aby wydaæ postanowienie o eks-
humacji zw³ok, to przedstawione mi dokumenty w sprawie zaginiêcia T. S.
mog¹ œwiadczyæ o b³êdach prokuratora Piotra J. oraz ówczesnych bieg³ych.
Rodzina Jacka W. by³a ju¿ bliska decyzji o ekshumacji i sprawdzenia, czy
szcz¹tki rzeczywiœcie nale¿¹ do T. S., jednak prokurator Tomasz Kamiñski
z bia³ostockiej prokuratury, który przej¹³ œledztwo od prokuratora Piotra J.
i mia³ zamiar ekshumowaæ szcz¹tki T. S., zosta³ odsuniêty od œledztwa, a pa-
rê miesiêcy póŸniej odszed³ z prokuratury.

Panie Ministrze, w imieniu rodziny Jacka W. zwracam siê o przeanalizo-
wanie tej sprawy i, o ile to mo¿liwe, naprawienie skutków dzia³añ prokura-
tora Piotra J., który byæ mo¿e fa³szywie udowadniaj¹c to¿samoœæ znalezio-
nych szcz¹tków, doprowadzi³ do skazania Jacka W. na karê do¿ywotniego
wiêzienia.

Poniewa¿ nasze oœwiadczenia w Senacie nie mog¹ przekraczaæ dwóch
stron maszynopisu, nie wolno nam równie¿ za³¹czaæ akt sprawy, informujê,
¿e szesnastostronicowy list do mnie przekazujê do Biura Podawczego Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 16 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 16 lutego 2010 roku nr BPS/DSK-043-2424/10,

przy którym przekazane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Czes³awa
Ryszkê podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 roku podaj¹ce
w w¹tpliwoœæ prawid³owoœæ procedowania w sprawie zabójstwa Tomasza S. przez pro-
kuratora Prokuratury Okrêgowej w O. Piotra J., który udowadniaj¹c to¿samoœæ znale-
zionych szcz¹tków, doprowadzi³ do skazania Jacka W. na karê do¿ywotniego
pozbawienia wolnoœci wraz z za³¹czonym obszernym pismem Pani Gra¿yny R. – siostry
skazanego – uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce stanowisko.

Prokurator Okrêgowy w B. w dniu 1 marca 2002 roku skierowa³ do S¹du Okrêgo-
wego w S. akt oskar¿enia przeciwko Jackowi W. i 7 innym osobom.

S¹d Okrêgowy w S. wyrokiem z dnia 13 czerwca 2003 roku skaza³ 3 oskar¿onych,
w tym Jacka W., natomiast sprawê pozosta³ych oskar¿onych wy³¹czy³ do odrêbnego
rozpoznania.

S¹d uzna³ oskar¿onego Jacka W. za winnego tego, ¿e w okresie od 16 kwietnia 1999
roku do 9 czerwca 1999 roku w miejscowoœciach S., P. i innych nieustalonych miej-
scach dzia³aj¹c wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, pod kiero-
wnictwem Krzysztofa A. pozbawi³ wolnoœci Tomasza S. oraz dzia³aj¹c w zamiarze
bezpoœrednim pozbawienia ¿ycia, w wyniku motywacji zas³uguj¹cej na szczególne po-
têpienie, ze szczególnym okrucieñstwem dokona³ zabójstwa Tomasza S. w ten sposób,
¿e po uprzednim uprowadzeniu Tomasza S. z miejsca pracy, umieœci³ i przetrzymywa³
wy¿ej wymienionego w przygotowanej uprzednio metalowej klatce w ró¿nych miej-
scach, w tym w miejscowoœci P., gdzie Tomasz S. by³ bity, gro¿ono mu œmierci¹ w celu
zmuszenia do przyznania siê do udzia³u w zamachu bombowym na osobie Krzysztofa
A., co ³¹czy³o siê ze szczególnym udrêczeniem wymienionego, a nastêpnie w wykona-
niu decyzji Krzysztofa A. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami pozbawi³ ¿ycia
Tomasza S. w ten sposób, ¿e do Tomasza S. oddano co najmniej dwa strza³y z broni
palnej, powoduj¹ce obra¿enia czaszkowo-mózgowe, skutkuj¹ce zgonem Tomasza S.,
po czym jego zw³oki zosta³y rozkawa³kowane i ukryte w ró¿nych miejscach, w tym w je-
ziorze P., to jest o czyn z art. 148 § 2 pkt 1, 3 i 4 k.k. w zb. z art. 189 § 2 k.k. w zb. z art.
191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

S¹d Okrêgowy w S. wymierzy³ Jackowi W. karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoœci.
Wyrok powy¿szy zaskar¿yli obroñcy wszystkich oskar¿onych, a obroñca Jacka W. za-

rzuci³ wyrokowi obrazê przepisów postêpowania maj¹c¹ wp³yw na treœæ orzeczenia podno-
sz¹c, i¿ orzeczenie zosta³o wydane na podstawie wybiórczo potraktowanych dowodów przy
uwzglêdnieniu jedynie okolicznoœci przemawiaj¹cych na niekorzyœæ oskar¿onego, ocenio-
nych w sposób dowolny z pogwa³ceniem zasad prawid³owego rozumowania i wskazañ
wiedzy i doœwiadczenia ¿yciowego, jak równie¿ z pominiêciem zasady domniemania nie-
winnoœci i w konsekwencji wniós³ o uniewinnienie Jacka W. od stawianego mu zarzutu,
ewentualnie o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2004 roku odnosz¹c siê
do apelacji obroñcy oskar¿onego Jacka W. stwierdzi³, i¿ podniesione zarzuty dotycz¹ce
obrazy przepisów postêpowania w zasadzie sprowadzaj¹ siê do kwestionowania wszel-
kich ustaleñ S¹du Okrêgowego w S.

Oceniaj¹c zgromadzony materia³ dowodowy, S¹d Apelacyjny – za S¹dem I instancji
– wskaza³ na wyjaœnienia oskar¿onego Jacka W., który nie kwestionowa³ faktu, i¿
wspólnie z oskar¿onym Krzysztofem A. prowadzi³ „prywatne œledztwo” w celu ustalenia

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. 193



kto by³ sprawc¹ zamachu na ¿ycie Krzysztofa A. Wynikiem tych szeroko zakrojonych
dzia³añ by³y ustalenia, i¿ zamachu tego dokona³ Tomasz S. i Henryk W. Od tego czasu
byli oni bacznie obserwowani. Jednak co siê sta³o ostatecznie z Tomaszem S. Jacek W.
jak wyjaœni³ nie wie i siê tym nie interesowa³. Wiedzia³ te¿ o romansie jaki ³¹czy³ Toma-
sza S. z jego ¿on¹. Zdaniem Jacka W. szcz¹tki zw³ok znalezione w jeziorze Plusze nie
nale¿¹ do Tomasza S., a opinie to stwierdzaj¹ce s¹ nierzetelne, dyspozycyjne i zawiera-
j¹ wiele b³êdów.

S¹d Apelacyjny w B. uzna³, i¿ s¹d I instancji bardzo wnikliwie i szczegó³owo odniós³
siê w swoim uzasadnieniu do tych wyjaœnieñ. Uzna³, i¿ dowody winy Jacka W. pocho-
dzi³y zarówno ze Ÿróde³ osobowych jak i rzeczowych. Wszystkie one siê nawzajem po-
twierdza³y i uzupe³nia³y, tworz¹c zamkniêty i nieprzerwany kr¹g dowodów, których
wynikiem by³o jednoznaczne okreœlenie zakresu i stopnia odpowiedzialnoœci oskar¿one-
go Jacka W. Krzysztof A. prowadzi³ w tym okresie dzia³alnoœæ przestêpcz¹ na terenie S.
Najwiêkszym zaufaniem z krêgu osób wchodz¹cych w sk³ad tzw. „grupy A” darzy³ w³aœ-
nie Jacka W. i to on bezpoœrednio kierowa³ i nadzorowa³ porwaniem i „przes³ucha-
niem” Tomasza S. Miejsce przetrzymywania Tomasza S. ustali³ Jacek W., który wybra³
odludn¹ miejscowoœæ P., nieopodal posesji Wies³awa S., z którym by³ zaprzyjaŸniony.
W okresie od marca do czerwca 1999 roku Jacek W. przebywa³ na tym terenie i odwie-
dza³ Wies³awa S. W pobli¿u tej miejscowoœci w jeziorze P. w dniu 24 sierpnia 1999 roku
przypadkowo znaleziono szcz¹tki zw³ok Tomasza S., to jest czaszkê, dwie d³onie i pod-
udzie.

Zdaniem S¹du Apelacyjnego oczywistym jest, ¿e znalezione szcz¹tki nale¿¹ do To-
masza S. I tak z opinii bieg³ego z zakresu biologii przeprowadzonych na podstawie ba-
dañ porównawczych DNA zabezpieczonych szcz¹tków z materia³u pobranego od matki
i siostry (przyrodniej) Tomasza S. wynika, i¿ zabezpieczony materia³ pochodzi od To-
masza S. Stopieñ tego prawdopodobieñstwa bieg³y ustali³ na 99%, a stopieñ pokre-
wieñstwa na nie wiêkszy jak drugi. Wszelkie w¹tpliwoœci rozwia³a zaœ opinia bieg³ej
z zakresu antropologii, która to porównuj¹c zabezpieczon¹ czaszkê ze zdjêciami przy
zastosowaniu metody superprojekcji stwierdzi³a w sposób kategoryczny i jednoznacz-
ny, i¿ znaleziona w jeziorze P. czaszka pochodzi od Tomasza S.

Ten¿e S¹d potwierdzi³, i¿ bieg³y z zakresu medycyny s¹dowej w pocz¹tkowej fazie
œledztwa pope³ni³ „b³¹d techniczny” odnoœnie do iloœci zabezpieczonych podudzi. Na
ten b³¹d baczn¹ uwagê zwróci³ te¿ s¹d I instancji, wyjaœniaj¹c w sposób przejrzysty i lo-
giczny przyczyny jego pope³nienia.

Oceniaj¹c materia³ dowodowy S¹d Apelacyjny w B. podniós³ nadto, i¿ przed doko-
naniem zabójstwa Tomasz S. by³ przetrzymywany w klatce metalowej, któr¹ na polece-
nie Krzysztofa A. wykona³ Krzysztof L. Czêœæ prêtów z tej klatki zosta³o odnalezionych
na posesji Wies³awa S. Równie¿ jeden ze œwiadków anonimowych stwierdzi³, i¿ „opra-
wianie Tomasza S. by³o ostre i zakoñczy³o siê jego œmierci¹”, w czym udzia³ bezpoœre-
dnio bra³ Jacek W.

Od wyroku S¹du Apelacyjnego w B. kasacje wywiedli obroñcy skazanych Jacka W.
i Marka J.

S¹d Najwy¿szy wyrokiem z dnia 10 marca 2005 roku uzna³, i¿ kasacje czêœciowo
zas³uguj¹ na uwzglêdnienie i uchyli³ wyrok S¹du Apelacyjnego w B. przekazuj¹c temu¿
S¹dowi sprawê do ponownego rozpoznania.

S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e S¹d Apelacyjny dokona³ b³êdnej oceny dowodu z przepro-
wadzonego eksperymentu procesowego w miejscu zamieszkania Krzysztofa A., a nadto
ten¿e s¹d winien by³ podaæ, czym siê kierowa³ wydaj¹c wyrok oraz dlaczego uzna³ za-
rzuty i wnioski apelacji za niezasadne.

Pozosta³e zarzuty kasacji zdaniem S¹du Najwy¿szego nie zas³ugiwa³y na uwzglêd-
nienie. Wbrew wywodom kasacji nie ma w¹tpliwoœci, co do to¿samoœci znalezionych
szcz¹tków ludzkich, a w konsekwencji brak by³o podstaw do przeprowadzenia dowodu
z kolejnej fotografii Tomasza S. O wadze, wzroœcie i uzêbieniu pokrzywdzonego œwiad-
czy treœæ zapisów w za³¹czonej do akt kserokopii ksi¹¿eczki zdrowia. Nie by³o te¿ ¿ad-
nych powodów do przeprowadzenia z urzêdu dowodu z opinii antropologicznej celem
ustalenia metod¹ superprojekcji, czy odnaleziona czaszka nale¿a³a do zaginionych Ro-
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berta N. lub Jacka £. Sprawa nie dotyczy wspomnianych osób, ponadto w sposób kate-
goryczny i jednoznaczny ustalono, i¿ znaleziona czaszka nale¿a³a do Tomasza S.

Ponadto S¹d Najwy¿szy podniós³, i¿ bieg³a z zakresy biologii uzna³a, i¿ zabezpieczo-
ny materia³ pochodzi od Tomasza S. Skoro nikt inny z najbli¿szych cz³onków rodziny
badanych nie zagin¹³, to logicznym wnioskiem jest, i¿ badano szcz¹tki Tomasza S. Po-
wy¿sz¹ opiniê w pe³ni potwierdzi³a opinia bieg³ej z zakresu antropologii, która po porów-
naniu zabezpieczonej czaszki ze zdjêciami pokrzywdzonego, przy pomocy metody
superprojekcji ustali³a kategorycznie i jednoznacznie, i¿ znaleziona w jeziorze P. czasz-
ka pochodzi od Tomasza S. Bieg³a nadto trafnie wypowiedzia³a siê na temat ma³ej wady
zgryzu Tomasza S. oraz ow³osienia zw³ok.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy S¹d Apelacyjny w B. wyrokiem z dnia 10 listo-
pada 2005 roku zmieni³ zaskar¿ony wyrok S¹du Okrêgowego w S. w stosunku do Jac-
ka W. w ten sposób, ¿e przyj¹³, i¿ oskar¿ony przypisanego mu czynu dopuœci³ siê
w okresie od 16 kwietnia 1999 roku do 26 maja 1999 roku oraz z opisu czynu wyelimi-
nowa³ okreœlenie „w wykonaniu decyzji Krzysztofa A.”, a w pozosta³ej czêœci zaskar¿ony
wyrok utrzyma³ w mocy.

Od powy¿szego wyroku kasacjê wniós³ obroñca oskar¿onego Jacka W.
S¹d Najwy¿szy postanowieniem z dnia 6 listopada 2006 roku oddali³ kasacjê

obroñcy oskar¿onego Jacka W.
Nadto uprzejmie informujê, ¿e Pani Gra¿yna R. z³o¿y³a zawiadomienie o podejrze-

niu pope³nienia przestêpstw przez sêdziów, prokuratorów i bieg³ych w zwi¹zku z pro-
wadzeniem sprawy karnej przeciwko jej bratu Jackowi W.

Prokurator Rejonowy w K. postanowieniem z dnia 9 lipca 2008 roku odmówi³
wszczêcia œledztwa, przyjmuj¹c, ¿e przestêpstwa nie pope³niono. Jacek W. zaskar¿y³
podjêt¹ decyzjê merytoryczn¹. S¹d Rejonowy w O. postanowieniem z dnia 5 lutego
2009 roku utrzyma³ w mocy decyzjê o odmowie wszczêcia postêpowania przygotowaw-
czego.

W przes³anym przez Pana Senatora Czes³awa Ryszkê piœmie Pani Gra¿yny R., kwe-
stionuje ona prawid³owoœæ przeprowadzonych badañ DNA znalezionych szcz¹tków
zw³ok, podwa¿a kwalifikacje bieg³ych i ich ustalenia zawarte w wydawanych opiniach,
przedstawia szereg innych zarzutów, które w jej ocenie winny doprowadziæ do ekshu-
macji szcz¹tków zw³ok uznanych za Tomasza S. i przeprowadzenia kolejnych badañ
DNA, a w konsekwencji do uniewinnienia jej brata Jacka W.

Okolicznoœci i zarzuty przytoczone w piœmie Pani Gra¿yny R. powielaj¹ argumenta-
cjê obrony Jacka W. podnoszon¹ przez jego obroñców w œrodkach odwo³awczych, które
nastêpnie by³y przedmiotem oceny ze strony ró¿nych instancji s¹dowych, a fakt, ¿e
w konsekwencji S¹d Najwy¿szy postanowieniem z dnia 6 listopada 2006 roku oddali³
kasacjê, jako oczywiœcie bezzasadn¹, pozwala stawiaæ tezê o bezzasadnoœci zarzutów
stawianych przez Pani¹ Gra¿ynê R.

Nie zachodz¹ te¿ przes³anki do wnioskowania o wznowienie postêpowania s¹dowe-
go zakoñczonego prawomocnym orzeczeniem, gdy¿ po wydaniu orzeczenia nie ujawni-
³y siê nowe fakty lub dowody nieznane przedtem s¹dowi.

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 prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
Pragnê zwróciæ pañstwa uwagê na sytuacjê, w jakiej znalaz³a siê filia

uniwersytetu bia³ostockiego w Wilnie. Jednostka ta jest pierwsz¹ fili¹ uczelni
zagranicznej na Litwie oraz pierwszym wydzia³em zamiejscowym poza gra-
nicami Polski. Inicjatywa powo³ania filii uniwersytetu bia³ostockiego w Wilnie
powsta³a przede wszystkim z myœl¹ o Polakach na Litwie. Uruchomienie filii
nie by³o ³atwe. Strona litewska stawia³a ogromne wymagania, dotycz¹ce
przede wszystkim bazy materialnej. Za³atwianie formalnoœci trwa³o piêæ lat,
dok³adnie do 8 sierpnia 2007 r.

Polacy na Litwie to najwiêksza mniejszoœæ, jednoczeœnie s¹ oni s³abo wy-
kszta³ceni i zajmuj¹ pod tym wzglêdem przedostatnie miejsce, za nami s¹ tyl-
ko Romowie. Pozwolê sobie przytoczyæ wskaŸniki wy¿szego wykszta³cenia.
Na tysi¹c Polaków wy¿sze wykszta³cenie ma obecnie szeœædziesiêciu trzech,
dla Litwinów wskaŸnik ten wynosi sto dwadzieœcia szeœæ.

Problemy wileñskiej filii uniwersytetu bia³ostockiego zaczê³y siê wraz
z pocz¹tkiem jej funkcjonowania. Obecny przewodnicz¹cy komisji oœwiaty
litewskiego sejmu powiedzia³, ¿e studia w jêzyku polskim to zagro¿enie.
W kontekœcie obecnej polityki rz¹du litewskiego wobec Polaków, szczegól-
nie wobec polskiej m³odzie¿y, s³owa te maj¹ mocn¹ wymowê. Polscy stu-
denci nie mog¹ korzystaæ z preferencyjnych kredytów studenckich na
naukê i pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów. Banki oraz inne in-
stytucje finansowe na Litwie, tak¿e Pañstwowy Fundusz Nauki i Studiów,
nie mog¹ przyznaæ ulgowych kredytów finansowych naszym studentom,
gdy¿ na liœcie uczelni wy¿szych, przedstawionej przez Ministerstwo Oœwia-
ty i Nauki Litwy instytucjom finansowym, nie znalaz³a siê filia uniwersytetu
bia³ostockiego w Wilnie. Zabrania tego art. 69 nowej litewskiej ustawy
o szkolnictwie wy¿szym.

Polska uczelnia nie ma te¿ dostêpu do ogólnokrajowej rekrutacji interne-
towej. Proœba w tej sprawie zosta³a wystosowana 12 listopada 2008 r. do
Stowarzyszenia Uczelni Wy¿szych na Litwie „Lama”. OdpowiedŸ z 29 stycz-
nia 2009 r. by³a negatywna, pismo nie by³o opatrzone numerem, nie by³o te¿
uzasadnienia odmowy. Wileñska filia uniwersytetu bia³ostockiego ma wszyst-
kie zezwolenia w³adz litewskich na prowadzenie studiów na Litwie i dlate-
go niezrozumia³a jest odmowna odpowiedŸ tej instytucji w kwestii w³¹cze-
nia jej do krajowej internetowej rekrutacji, która pozwoli³aby naszej uczelni
wzi¹æ udzia³ w rekrutacji na równych warunkach z innymi uczelniami na
Litwie.

12 maja 2009 r. na Litwie wesz³a w ¿ycie nowa ustawa o studiach i nau-
ce, na mocy której wprowadzono tak zwany koszyk studenta, przys³uguj¹cy
tylko litewskim uczelniom. Wykluczenie filii uczelni zagranicznych z listy
uczelni ubiegaj¹cych siê o „koszyk studenta” narusza zasadê równych szans
dla uczelni wy¿szych na litewskim rynku edukacyjnym. Proœby o w³¹czenie
filii uniwersytetu bia³ostockiego w Wilnie do listy uczelni mog¹cych otrzymaæ
„koszyk studenta” nie odnios³y skutku. Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e
nawet uczelnie niepañstwowe na Litwie maj¹ prawo do pobrania „koszyka
studenta” na takiej samej podstawie, na jakiej czyni¹ to uczelnie pañstwowe.

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
W dniu 27 stycznia 2010 r. wspólnie z senatorem Markiem Konopk¹

spotkaliœmy siê z dziekanem Wydzia³u Ekonomiczno-Informatycznego,
profesorem uczelnianym doktorem habilitowanym Jaros³awem Wo³ko-
nowskim w³aœnie w siedzibie filii w Wilnie. W trakcie rozmowy pan dzie-
kan wskaza³ na trudnoœci finansowe, jakie prze¿ywa uczelnia. Obecnie
brakuje uczelni oko³o 3 milionów z³, brakuje pieniêdzy miêdzy innymi na
zwrot delegacji dla siedemdziesiêciu pracowników doje¿d¿aj¹cych z Bia-
³egostoku. Filia planuje utworzenie dwóch nowych kierunków: europei-
styki i stosunków miêdzynarodowych. Ju¿ trzykrotnie podnoszono
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studentom czesne, do 1 tysi¹ca 500 litów. Wed³ug relacji pana dziekana
uczelni grozi znaczne ograniczenie funkcjonowania, a nawet zamkniêcie.

Nie mo¿na do tego dopuœciæ. Przecie¿ temat utworzenia jednej z ostoi pol-
skoœci na Litwie zajmowa³ trzech marsza³ków Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a ostatecznie premier Jaros³aw Kaczyñski dopomóg³ w znalezieniu
funduszy i rozpoczêciu procedur organizacyjnych. Kontynuowanie dzia³alno-
œci polskiego uniwersytetu w Wilnie rz¹d polski powinien traktowaæ jako prio-
rytet, a tak¿e misjê maj¹c¹ na celu podniesienie presti¿u pañstwa polskiego.
Jest to równie¿ nasz wspólny obowi¹zek wobec dwustu trzydziestu piêciu ty-
siêcy Polaków mieszkaj¹cych na Litwie.

Dlatego zwracam siê do pana premiera oraz do pani minister o pomoc
w dofinansowaniu kszta³cenia polskiej mniejszoœci przez Uniwersytet w Bia-
³ymstoku z fili¹ w Wilnie.

Z szacunkiem
S³awomir Sadowski

OdpowiedŸ
MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WY¯SZEGO

Warszawa, 23 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 16 lutego 2010 r. Nr BPS/DSK-043-

-2425/10 oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora S³awomira Sadowskiego na
48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego br. dotycz¹ce wileñskiej fili Uniwersytetu
w Bia³ymstoku – z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów – przedk³adam uprzejmie na-
stêpuj¹ce wyjaœnienia.

Powo³anie zamiejscowego Wydzia³u Ekonomiczno-Informatycznego z siedzib¹
w Wilnie, jako jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w Bia³ymstoku, który rozpocz¹³
sw¹ dzia³alnoœæ w roku akademickim 2007/2008, wi¹za³o siê z zapewnieniem w 2007 r.
dodatkowych œrodków z bud¿etu pañstwa. Œrodki te w kwocie 980 tys. z³ zosta³y prze-
kazane do bud¿etu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w czêœci 38 bud¿etu –
Szkolnictwo wy¿sze na podstawie zarz¹dzenia Nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia
27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
z ogólnej rezerwy bud¿etowej, œrodków finansowych, z przeznaczeniem na pokrycie ko-
sztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem Wydzia³u Ekonomiczno-Informatycznego Uni-
wersytetu w Bia³ymstoku z siedzib¹ w Wilnie.

Œrodki otrzymane z rezerwy ogólnej bud¿etu pañstwa Ministerstwo przekaza³o na-
stêpnie do Uczelni jako zwiêkszenie dotacji podmiotowej w obszarze dzia³alnoœci dy-
daktycznej na zadanie zwi¹zane z kszta³ceniem studentów studiów stacjonarnych,
uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzyma-
niem Uczelni, w tym na remonty (art. 94, ust. 1, pkt 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym), zwanej dotacj¹ stacjonarn¹.

Ponadto, na wniosek Rektora Uniwersytetu w Bia³ymstoku, dokonano kolejnych
indywidualnych zwiêkszeñ dotacji stacjonarnej dla Uczelni na rzecz wydzia³u w Wilnie:

1. w 2008 r. – w kwocie 451 tys. z³, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów:
wynajmu dodatkowych pomieszczeñ, wzrostu kosztów ogrzewania wynajmowa-
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nego obiektu oraz wynagrodzeñ z tytu³u zatrudnienia 4 pracowników, a tak¿e ko-
sztów remontu i dodatkowego wyposa¿enia w przejêtych na w³asnoœæ budynkach
w Wilnie;

2. w 2009 r. – w kwocie 87 tys. z³, z przeznaczeniem na rzecz remontu pomieszczeñ
dydaktycznych Wydzia³u w Wilnie;

zgodnie z przyjêtymi na dany rok bud¿etowy zasadami rozdysponowania œrodków
z czêœci dotacji stacjonarnej, wydzielonej na rzecz podzia³ów uzupe³niaj¹cych i korygu-
j¹cych, na podstawie ust. 1 pkt 2 za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podzia³u dotacji z bud-
¿etu pañstwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

Zwiêkszenia dotacji stacjonarnej z 2007 r. i 2008 r. wi¹za³y siê nie tylko ze wzro-
stem dotacji w danym roku bud¿etowym, ale tak¿e spowodowa³y odpowiedni wzrost
podstawy naliczenia dotacji na kolejne lata.

Jednym z elementów formu³y algorytmicznego podzia³u dotacji, obok wy¿ej wspo-
mnianej podstawy naliczenia, jest liczba studentów i doktorantów na studiach stacjo-
narnych oraz liczba nauczycieli akademickich za rok wczeœniejszy (w stosowanym
ujêciu przeliczeniowym). W odniesieniu do Uniwersytetu w Bia³ymstoku uwzglêdniana
jest wiêc liczba studentów oraz nauczycieli akademickich Wydzia³u w Wilnie.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym dotacje z bud¿etu
pañstwa otrzymuje uczelnia publiczna, a nie jej jednostki wewnêtrzne. Natomiast po-
ziom finansowania dotacyjnego na rzecz Wydzia³u w Wilnie okreœlaj¹ w³adze Uniwersy-
tetu w Bia³ymstoku w ramach planu rzeczowo-finansowego Uczelni na dany rok
bud¿etowy, bior¹c pod uwagê zarówno przyznane z bud¿etu dotacje, jak równie¿ pla-
nowane przychody w³asne Uczelni.

Z uwagi na obowi¹zuj¹cy system finansowania uczelni publicznych nie jest mo¿li-
we podmiotowe finansowanie w obszarze dzia³alnoœci dydaktycznej Wydzia³u Ekono-
miczno-Informatycznego Uniwersytetu w Bia³ymstoku w Wilnie – bezpoœrednio przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wype³niaj¹c delegacjê ustawow¹ zawart¹ w art. 44
ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
wyda³ rozporz¹dzenie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziem-
ców polskiego pochodzenia studiuj¹cych w kraju swojego zamieszkania (Dz. U. Nr 240,
poz. 1743), którego przepisy umo¿liwiaj¹ realizacjê pomocy stypendialnej dla studen-
tów polonijnych z pañstw powsta³ych wskutek rozpadu b. Zwi¹zku Socjalistycznych
Republik Radzieckich oraz z innych pañstw rozwijaj¹cych siê, bêd¹cych biorcami po-
mocy rozwojowej (o niskim poziomie PKB na osobê).

Od roku 2008 w bud¿ecie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego s¹ uwzglêd-
niane œrodki na wyp³aty stypendiów dla m³odzie¿y polonijnej studiuj¹cej w kraju swo-
jego zamieszkania.

W roku 2009 na rzecz Uniwersytetu w Bia³ymstoku z bud¿etu ministra w³aœciwego
do spraw szkolnictwa wy¿szego przekazane zosta³y œrodki finansowe w ³¹cznej wyso-
koœci 354 tys. z³, na sfinansowanie stypendiów dla 50 studentów polonijnych wydzia³u
zamiejscowego w Wilnie w I pó³roczu i dla 106 studentów w II pó³roczu 2009 roku.

Ustosunkowuj¹c siê natomiast do kwestii odp³atnoœci za studia pragnê wyjaœniæ,
¿e uczelnia publiczna mo¿e pobieraæ odp³atnoœæ za œwiadczone us³ugi edukacyjne
zwi¹zane z kszta³ceniem na studiach niestacjonarnych, powtarzaniem okreœlonych za-
j¹æ na studiach stacjonarnych, z powodu niezadowalaj¹cych wyników w nauce, pro-
wadzeniem studiów w jêzyku obcym, za zajêcia nieobjête planem studiów a tak¿e za
prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokszta³caj¹cych (art. 99 ust. 1
ustawy).

Podkreœliæ nale¿y, i¿ ze strony dyplomacji RP powstaniu wileñskiej filii Uniwersyte-
tu w Bia³ymstoku towarzyszy³o najwy¿sze zainteresowanie, pe³na aprobata i mo¿liwie
najwiêksza pomoc. Z nadziej¹ przyjêto powstanie Filii i starano siê wspieraæ j¹ w ra-
mach obowi¹zuj¹cych uwarunkowañ formalnoprawnych w pokonywaniu mno¿¹cych
siê komplikacji i utrudnieñ. Polska placówka dyplomatyczno-konsularna w Wilnie jest
w nieustannym kontakcie z przedstawicielami w³adzy Uniwersytetu w Bia³ymstoku
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i znane s¹ jej problemy Filii wskazane w oœwiadczeniu Pana Senatora S³awomira Sa-
dowskiego. Kwestie, których rozwi¹zanie mo¿e odbyæ siê przy udziale w³adz litewskich,
by³y podnoszone w rozmowach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz litew-
skich polityków.

Z wyrazami szacunku

prof. Barbara Kudrycka
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Oœwiadczenie senatora Janusza Sepio³a

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem dotycz¹cym stosowania
w praktyce przez aparat skarbowy oraz administracjê samorz¹dow¹ niektó-
rych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (VAT). Co do szczegó³ów,
zagadnienie dotyczy rozbie¿noœci w stosowaniu przez urzêdy skarbowe oraz
niektóre organy samorz¹du terytorialnego w³aœciwe ze wzglêdu na nadzór me-
rytoryczny nad rejestracj¹ pojazdów (zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra infra-
struktury z dnia 22 lipca 2002 r. – DzU rok 2007 nr 186 poz. 1322) przedmioto-
wych dowodów zakupu poœwiadczaj¹cych nabycie przez polskiego podatnika
w ramach wewn¹trzwspólnotowego nabycia towaru pojazdu u¿ywanego dla
celów prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej od sprzedawcy bêd¹cego podatni-
kiem VAT, zarejestrowanego w innymi pañstwie cz³onkowskim.

W opisanej sytuacji rozliczenie podatku nastêpuje w sposób analogiczny jak
w przypadku nabycia pojazdu nowego. Zakup przez polskiego podatnika pojaz-
du do celów prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej od podatnika VAT z innego
kraju Unii Europejskiej jest uznawany za wewn¹trzwspólnotowe nabycie towa-
ru i obci¹¿one podatkiem od towarów i us³ug na ogólnych zasadach. Z uwagi na
fakt, i¿ transakcja taka traktowana jest jako wewn¹trzwspólnotowa dostawa
towaru, ca³oœæ transakcji jest obci¹¿ona podatkiem od towarów i us³ug obo-
wi¹zuj¹cym w kraju podatnika nabywaj¹cego towar oraz stawk¹ 0% w kraju
podatnika sprzedaj¹cego. Podatnik prowadz¹cy zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ w Polsce, nabywaj¹c pojazd u¿ywany od podatnika prowadz¹cego
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w innym kraju cz³onkowskim Unii Europejskiej, rozli-
cza podatek od towarów i us³ug poprzez z³o¿enie polskim organom skarbowym
stosownej deklaracji podatkowej wed³ug obowi¹zuj¹cej w Polsce stawki VAT, to
jest dwudziestodwuprocentowej.

W zwi¹zku z obecnym stanem faktycznym oraz proœbami o interwen-
cjê sk³adanymi przez obywateli w moim biurze senatorskim, zwracam siê
do Szanownego Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Czy przedmiotowy dowód zakupu, akceptowany i traktowany przez
w³aœciwy urz¹d skarbowy jako podstawa powstania obowi¹zku podatkowe-
go oraz uzyskania zaœwiadczenia VAT-25, spe³nia wymogi dla potraktowa-
nia go jako rachunek w obrocie formalnoprawnym, wymagany, by dokonaæ
wpisu w ewidencji pojazdów (zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra infrastruk-
tury z dnia 22 lipca 2002 r. – DzU rok 2007 nr 186 poz. 1322)?

2. W myœl obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej regulacji, dowód zakupu
taki, jak na przyk³ad faktura VAT, mo¿e byæ dostarczany odbiorcy produktu
lub us³ugi w formie elektronicznej. Czy przedmiotowy dowód zakupu musi
byæ opatrzony podpisem wystawcy rachunku oraz odciskiem pieczêci wy-
stawcy, jak rozpoznaj¹, sugeruj¹c wadê prawn¹ co do dokumentu wystawio-
nego w formie elektronicznej, niektóre organy samorz¹dowe w³aœciwe dla
dokonywania nadzoru nad rejestracj¹ pojazdów? Powo³uj¹ siê przy tym na
§ 4 rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i us³ug, do których nie maj¹ zastosowa-
nia zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (DzU rok 2008 nr 212
poz. 1337).

3. Przedmiotowy dowód zakupu, kwalifikowany przez w³aœciwe urzêdy
skarbowe jako podstawa wymiaru stosownego podatku od towarów i us³ug,
ze wzglêdu na fakt wystawienia w innym kraju cz³onkowskim Unii Europej-
skiej mo¿e nie zawieraæ miêdzy innymi wartoœci netto, stawki podatku czy
te¿ kwoty nale¿noœci ogó³em wraz z nale¿nym podatkiem. Zwracam uwagê
Pana Ministra na to, ¿e za spraw¹ interpretacji rozporz¹dzenia ministra fi-
nansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym po-
datnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i us³ug, do których nie maj¹ zastosowania zwolnienia od podatku od
towarów i us³ug (DzU rok 2008 nr 212, poz. 1337), dokonywanych przez nie-
które z organów samorz¹dowych odpowiedzialnych za nadzór merytoryczny
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nad rejestracj¹ pojazdów, braki te mog¹ stanowiæ podstawê do odmowy wpi-
su do ewidencji pojazdów ze wzglêdu na rzekom¹ wadê prawn¹ dostarcza-
nych dokumentów.

4. Czy brak oznaczenia „Faktura VAT” w tytule t³umaczenia sporz¹dzo-
nego na potrzeby polskich urzêdów skarbowych – do jego umieszczenia wy-
stawcê dowodu ksiêgowego zobowi¹zuje § 4 rozporz¹dzenia ministra finan-
sów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podat-
nikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów
i us³ug, do których nie maj¹ zastosowania zwolnienia od podatku od towarów
i us³ug (DzU rok 2008 nr 212 poz. 1337) – wynikaj¹cy z to¿samoœci znaczenia
w niektórych jêzykach pojêæ „rachunek” i „faktura”, mo¿e stanowiæ podstawê
do wykazania wady prawnej przedstawianego dokumentu?

Przedstawiona sprawa wi¹¿e siê z indywidualnymi przypadkami, ale
ma, jak s¹dzê, szerszy wymiar, dlatego postanowi³em zwróciæ siê do Pana
Ministra z proœb¹ o generaln¹ wyk³adniê.

Janusz Sepio³

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem z dnia 16 lutego 2010 r. znak: BPS/DSK-043-2427/10, przy

którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Janusza Sepio³a w sprawie stosowa-
nia przepisów o podatku od towarów i us³ug w wewn¹trzwspólnotowym nabyciu pojaz-
du, uprzejmie informujê.

Ad 1
Dokumentem potwierdzaj¹cym fakt dokonania wewn¹trzwspólnotowej transakcji

sprzeda¿y pojazdu przez podatnika na rzecz innego podatnika jest faktura. Obowi¹zek
wystawienia w takim przypadku faktury wynika wprost z art. 220 dyrektywy
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podat-
ku od wartoœci dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r. nr 347/1 ze zm.).

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ww. dyrektywa VAT oprócz obowi¹zku wystawienia faktury re-
guluje równie¿ inne kwestie, tj. m.in. dot. danych umieszczanych na fakturze (art. 226
dyrektywy VAT). Jeœli zatem dokument wystawiony przez dostawcê unijnego spe³nia
okreœlone w dyrektywie VAT wymogi dotycz¹ce fakturowania (art. 217–240 dyrektywy
VAT) mo¿e w mojej opinii co do zasady stanowiæ zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. Nr 186, poz. 1322 ze zm.) dowód w³asnoœci pojazdu.

Ad 2
Na mocy art. 233 dyrektywy VAT pañstwa cz³onkowskie akceptuj¹ faktury przesy-

³ane lub udostêpniane drog¹ elektroniczn¹ pod warunkiem spe³nienia okreœlonych
wymogów w zakresie zapewnienia autentycznoœci pochodzenia i integralnoœci treœci
tych faktur. Powy¿sze na gruncie krajowym znajduje odzwierciedlenie w przepisach
rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz
przesy³ania faktur w formie elektronicznej, a tak¿e przechowywania oraz udostêpnia-
nia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U.
Nr 133, poz. 1119). W myœl § 4 ww. rozporz¹dzenia, faktury mog¹ byæ wystawiane,
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przesy³ane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem ¿e autentycz-
noœæ ich pochodzenia i integralnoœæ ich treœci bêd¹ zagwarantowane:

1. bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.),
weryfikowanym za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu, lub

2. poprzez wymianê danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umow¹ w sprawie euro-
pejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, je¿eli zawarta umowa, doty-
cz¹ca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantuj¹cych autentycz-
noœæ pochodzenia faktury i integralnoœæ danych.

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze, podatnik podatku VAT mo¿e wywodziæ skutki praw-
ne wynikaj¹ce z faktury w formie elektronicznej pod warunkiem, ¿e autentycznoœæ jej
pochodzenia i integralnoœæ jej treœci zagwarantowane bêd¹ za pomoc¹ jednej z ww. me-
tod.

Ad 3
Artyku³ 226 dyrektywy VAT okreœla wymagania dotycz¹ce danych umieszczanych

na fakturach przez podatników z krajów unijnych. Na mocy art. 226 pkt 8–10 dyrekty-
wy VAT podatnicy s¹ zobowi¹zani do wykazywania na fakturach m.in.:

– podstawy opodatkowania dla ka¿dej stawki podatku lub zwolnienia, cenê jedno-
stkow¹ z wy³¹czeniem VAT (...),

– zastosowan¹ stawkê VAT,
– kwotê VAT do zap³aty (...).
Nale¿y wskazaæ, ¿e dokument wystawiony przez kontrahenta unijnego, aby móg³

byæ uznany za fakturê powinien zawieraæ wszystkie obligatoryjne dane wymagane
przepisami dyrektywy VAT.

Ad 4
Na gruncie podatku od towarów i us³ug naczelnicy urzêdów skarbowych dla celów

zwi¹zanych z rejestracj¹ pojazdów wydaj¹ zgodnie z art. 105 cyt. ustawy o podatku od
towarów i us³ug zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce uiszczenie podatku od towarów i us³ug
lub brak obowi¹zku uiszczenia podatku od towarów i us³ug z tytu³u nabycia œrodka
transportu w oparciu o za³¹czon¹ do informacji o nabywanych œrodkach transportu
(lub do wniosku o wydanie zaœwiadczenia o braku obowi¹zku uiszczenia podatku) ko-
piê faktury. Nale¿y podkreœliæ, ¿e brak oznaczenia „Faktura VAT” w tytule t³umaczenia
sporz¹dzonego na potrzeby urzêdu skarbowego nie wp³ywa na uznanie faktury za do-
kument dla ww. celów.

Dodatkowo uprzejmie informujê, ¿e czêœæ poruszonych przez Pana Senatora kwe-
stii dotyczy stosowania przepisów bêd¹cych w gestii resortu infrastruktury. W zwi¹zku
z powy¿szym w³aœciwym do udzielenia wyjaœnieñ w tych kwestiach jest Minister Infra-
struktury.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Sidorowicza

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Dnia 15 stycznia Ogólnopolski Zwi¹zek Pielêgniarek i Po³o¿nych wyst¹pi³

do ministerstwa z pismem wskazuj¹cym na znaczne pogorszenie warunków
kontraktowania œwiadczeñ d³ugoterminowych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Wed³ug zwi¹zku nowe, obni¿one stawki spowoduj¹ zmniejszenie
przychodów ZLO i ZPO o oko³o 30%, co zagrozi ich p³ynnoœci finansowej.

Chcia³bym prosiæ o informacjê, czy warunki kontraktowe dotycz¹ce
œwiadczeñ d³ugoterminowych uwzglêdniaj¹ rzeczywiste koszty wykonywa-
nia tych us³ug.

W³adys³aw Sidorowicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.15

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora W³adys³awa Sidorowi-

cza, podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., otrzymanym przy piœ-
mie z dnia 16 lutego 2010 r. znak: BPS/DSK-043-2428/10, w sprawie finansowania
œwiadczeñ opieki d³ugoterminowej w ZOL/ZPO, w tym udzielenia odpowiedzi na pyta-
nie czy warunki kontraktowania œwiadczeñ w powy¿szym zakresie uwzglêdniaj¹ rze-
czywiste koszty wykonywania tych us³ug, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych
informacji w przedmiotowej sprawie.

Zasady realizacji œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych zosta³y okreœlone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarz¹dze-
niach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotycz¹cych postêpowañ w sprawie za-
warcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach
i zakresach.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w spra-
wie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych
w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 ze zm.) œwiadczeniobiorca
w zale¿noœci od stanu zdrowia mo¿e mieæ udzielane œwiadczenia gwarantowane reali-
zowane w warunkach stacjonarnych i domowych. Do oceny zapotrzebowania na opie-
kê wykorzystuje siê m.in. skalê opart¹ na skali Barthel. Skala ta wykorzystywana jest
równie¿ na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia do okreœlania poziomu finanso-
wania gwarantowanych œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki
d³ugoterminowej.

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

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. 203



realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
(t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompetencji Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Ww. zadania w imieniu Funduszu realizuj¹ dyrektorzy oddzia-
³ów wojewódzkich Funduszu (art. 107 ust. 5 ustawy o œwiadczeniach), gdy¿ w³aœnie
oni posiadaj¹ najpe³niejsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ zapotrzebowania na liczbê i rodzaj œwiad-
czeñ zdrowotnych w danym regionie, przy jednoczesnej odpowiedzialnoœci za efektyw-
ne i bezpieczne gospodarowanie œrodkami finansowymi kierowanych przez siebie
oddzia³ów.

W odniesieniu do finansowania œwiadczeñ opieki d³ugoterminowej informujê, ¿e
zmiana zasad finansowania w zak³adach opiekuñczych dla zakresu: œwiadczenia w za-
k³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym/opiekuñczo-leczniczym jak i œwiadczenia w zak³a-
dzie pielêgnacyjno-opiekuñczym/opiekuñczo-leczniczym dla dzieci i m³odzie¿y
polega³a na wprowadzeniu wskaŸników koryguj¹cych, tak aby ¿ywienie dojelitowe i po-
zajelitowe wchodzi³o w cenê osobodnia a nie jak dotychczas by³o finansowane ze
œwiadczeñ odrêbnie kontraktowanych:

� wspó³czynnik 2,8 dla osobodnia pobytu w ZPO/ZOL pacjentów doros³ych, dzieci
i m³odzie¿y z liczb¹ punktów 0 w skali Barthel i dzieci do ukoñczenia 3 roku ¿ycia
(¿ywienie dojelitowe w cenie osobodnia),

� wspó³czynnik 4,1 dla osobodnia pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczb¹ punktów 0
w skali Barthel (¿ywienie pozajelitowe w cenie osobodnia),

� wspó³czynnik 4,5 dla osobodnia pobytu w ZPO/ZOL dzieci i m³odzie¿y z liczb¹
punktów 0 w skali Barthel i dzieci do ukoñczenia 3 roku ¿ycia (¿ywienie pozajelito-
we w cenie osobodnia).

Ponadto w zak³adach opiekuñczo-leczniczych i pielêgnacyjno-opiekuñczych zre-
zygnowano z mo¿liwoœci ³¹czenia œwiadczeñ odrêbnie kontraktowanych – „tlenoterapia
w warunkach domowych”, dlatego, ¿e w zak³adach tych wymogiem obligatoryjnym jest
posiadanie koncentratora tlenu lub innego Ÿród³a tlenu (1 sztuka na ka¿de rozpoczête
17 ³ó¿ko).

Przyczyn¹ odst¹pienia od mo¿liwoœci ³¹czenia realizacji œwiadczeñ pielêgnacyjnych
i opiekuñczych udzielanych w warunkach stacjonarnych z wyj¹tkiem œwiadczeñ dla
œwiadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie, ze œwiadczeniami odrêbnie kon-
traktowanymi tj. ¿ywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych i tlenote-
rapia w warunkach domowych, jest w szczególnoœci porz¹dkowanie przepisów prawa.
Oznacza to, ¿e œwiadczenie „tlenoterapia w warunkach domowych” oraz „¿ywienie do-
jelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych” przeznaczone s¹ dla œwiadczeniobior-
ców przebywaj¹cych w domu, w tym w domu pomocy spo³ecznej a nie w zak³adach
opieki zdrowotnej, jakimi s¹ równie¿ zak³ady opiekuñczo-lecznicze czy pielêgnacyjno-
-opiekuñcze. Wynika to z definicji zak³adu opieki zdrowotnej zawartej w art. 2 ust. 1
ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 14 poz. 89 z póŸn. zm.).
Ponadto zgodnie z § 8 ust. 1 za³¹cznika do rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) œwiadczeniodawca zapewnia udzielanie œwiadczeñ
w sposób kompleksowy. Tak wiêc uporz¹dkowanie przepisów zarz¹dzenia jest oczy-
wiste.

W ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia, fakt znacznej dysproporcji cenowej za
osobodzieñ za pacjentów, którzy przebywaj¹ w zak³adzie opiekuñczym i w ocenie skal¹
opart¹ na skali Barthel uzyskali 0 punktów (198 z³) w odniesieniu do pacjentów, którzy
uzyskali 5 i wiêcej punktów (70 z³), wynika z wprowadzenia ¿ywienia dojelitowego w ra-
mach stawki za osobodzieñ.

Wspó³czynniki koryguj¹ce dla wartoœci osobodnia za pacjentów przebywaj¹cych
w zak³adach opiekuñczych, którzy w ocenie skal¹ opart¹ na skali Barthel i ¿ywionych
pozajelitowo, zosta³y zastosowane w oparciu o cenê tego œwiadczenia realizowanego
w ramach œwiadczeñ odrêbnie kontraktowanych z pomniejszeniem kosztów osobo-
wych, poniewa¿ w zak³adzie opiekuñczym zatrudniani s¹ lekarze oraz pielêgniarki
sprawuj¹cy kompleksow¹ opiekê nad chorymi tam przebywaj¹cymi. W œwiadczeniu
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udzielanym w zak³adzie opiekuñczym dla dzieci, wskaŸnik ten zosta³ zmniejszony
w odniesieniu do zaproponowanego w projekcie zarz¹dzenia, po konsultacji przepro-
wadzonej w dniu 15 paŸdziernika 2009 r. z dyrektorami wojewódzkich oddzia³ów Fun-
duszu.

Zró¿nicowanie stawki za osobodzieñ pacjentów ¿ywionych drog¹ naturaln¹ tj. do-
ustnie wobec pacjentów ¿ywionych drog¹ inn¹ ni¿ doustna tj. przez PEG – gastrosto-
miê lub PEJ – jejunostomiê lub zg³êbnik, wynika w szczególnoœci z:

� sposobu ¿ywienia, metod, a tym samym uprawnieñ i umiejêtnoœci przy karmieniu
doustnym i dojelitowym;

� sposobu przygotowania posi³ków lub zastosowania diety przemys³owej, w tym przy
zastosowaniu diety kuchennej zmiksowanej przy karmieniu doustnym i przygoto-
wywanej do podawania przez zg³êbnik lub gastrostomiê lub jejunostomiê. Innego
przygotowania, konsystencji i rozdrobnienia wymaga pokarm podawany doustnie
w odró¿nieniu do podawanych przez zg³êbnik, gastrostomiê lub jejunostomiê;

� sprzêtu u¿ywanego do karmienia doustnego i dojelitowego;
� iloœci podawanych posi³ków i p³ynów na dobê, w tym iloœci mililitrów podawanych

na jeden posi³ek, zw³aszcza przy zastosowaniu diety kuchennej;
� pielêgnacji miejsca podawania posi³ku przy karmieniu doustnym i ¿ywieniu dojeli-

towym przez PEG lub PEJ równie¿ przez zg³êbnik;
� badañ stosowanych przy kontroli ¿ywienia dojelitowego tj. gazometria ¿ylna, jono-

gram, glikemia, stê¿enie triglicerydów, cholesterolu, mocznika i kreatyniny w su-
rowicy, bia³ko i albuminy, bilirubina, AspAT, AIAT, GGTP, AP, morfologia krwi,
CRP, uk³ad krzepniêcia – co 1–3 miesi¹ce, densytometria – raz w roku, USG jamy
brzusznej – raz w roku, diagnostyka mikrobiologiczna – zale¿nie od potrzeb;

� mo¿liwoœci wystêpowania powik³añ przy ¿ywieniu dojelitowym tj. zaka¿enie dostê-
pu ¿ylnego (od 0,2 do 0,6/rok leczenia), zakrzepica ¿y³ obwodowych lub central-
nych, zaburzenia metaboliczne elektrolitowe, zaburzenia w¹trobowe, hipo- i hi-
perglikemia, metaboliczna choroba koœci, inne zaburzenia niedoborowe lub tok-
syczne;

� sprzêtu u¿ywanego do pielêgnacji pacjentów, którzy w ocenie skal¹ opart¹ na skali
Barthel uzyskali 0 punktów;

� personelu zatrudnionego w opiece nad pacjentami, którzy w ocenie skal¹ opart¹ na
skali Barthel uzyskali 0 punktów np. wymóg zatrudnienia rehabilitanta 1/4 etatu
na 1 ³ó¿ko, w odró¿nieniu do pacjentów, którzy w ocenie skal¹ opart¹ na skali Bar-
thel uzyskali 5–40 punktów i karmieni s¹ doustnie – zatrudnienie rehabilitanta
w iloœci 2 etatów na 35 chorych.

W karmieniu doustnym pacjenta, mo¿e braæ udzia³ ka¿dy personel medyczny. Rów-
nie¿ wolontariusze i rodziny chorych w³¹czani s¹ do karmienia swoich bliskich. Nato-
miast ¿ywienie drog¹ inn¹ ni¿ doustna, w warunkach stacjonarnych wykonywane jest
przez personel do tego uprawniony czyli pielêgniarki.

W zakresie œwiadczeñ w zak³adzie opiekuñczo-leczniczym dla pacjentów wentylo-
wanych mechanicznie jak i w zakresie œwiadczeñ opiekuñczo-leczniczych dla dzieci
wentylowanych mechanicznie ze wzglêdu na ma³¹ skalê problemu istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia realizacji œwiadczeñ z katalogiem œwiadczeñ odrêbnie kontraktowanych.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia
2009 roku w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyj-
nych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 ze
zm.), obszar zagadnieñ zwi¹zany z finansowaniem i kontraktowaniem œwiadczeñ zdro-
wotnych z powy¿szego zakresu by³ szeroko analizowany. W dniu 27 stycznia 2010 roku
odby³o siê w Ministerstwie Zdrowia spotkanie z udzia³em przedstawicieli Narodowego
Funduszu Zdrowia. Podczas spotkania ustalono, ¿e celem poprawy finansowania
œwiadczeñ realizowanych dla pacjentów, którzy w ocenie skal¹ opart¹ na skali Barthel
otrzymali „0” punktów i nie jedz¹ samodzielnie, ale maj¹ zachowany odruch po³ykania
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zobowi¹za³ siê do aneksowania umów i wpro-
wadzenia dla tej grupy œwiadczeniobiorców wskaŸnika 2,0.
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Uprzejmie informujê, ¿e w chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi
prace analityczne nad mo¿liwoœci¹ wprowadzenia zaproponowanych zmian w finanso-
waniu œwiadczeñ realizowanych dla pacjentów, którzy w ocenie skal¹ opart¹ na skali
Barthel otrzymali „0” punktów i nie jedz¹ samodzielnie.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, dziêkujê Panu Senatorowi za wyra¿one zaanga¿owanie
i troskê o odpowiednie zabezpieczenie i finansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej dla
osób ob³o¿nie i przewlekle chorych, wymagaj¹cych wsparcia i opieki osób trzecich.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy

skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Panie Ministrze!
W imieniu organizatorów igrzysk polonijnych w Zakopanem zwracam siê

do pana z proœb¹, aby rozwa¿y³ pan przekazanie 400 tysiêcy z³ z bud¿etu, ja-
kim pan dysponuje, na organizacjê zimowych igrzysk polonijnych w Zakopa-
nem.

Panie Ministrze, chcê tu podkreœliæ, ¿e zespó³ polonijny obni¿y³ o kilka ty-
siêcy kwotê 300 tysiêcy z³ z wniosku, jaki z³o¿y³o stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”, w zwi¹zku z czym Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami
za Granic¹ przyzna³a na ten¿e cel 290 tysiêcy z³.

Organizatorzy zimowych igrzysk polonijnych zwracali siê do stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”, aby stowarzyszenie wyst¹pi³o do komisji senac-
kiej o dotacjê w wysokoœci 500 tysiêcy z³. Z niewiadomych dla mnie przyczyn
„Wspólnota Polska” o tak¹ kwotê nie wyst¹pi³a. Dlatego jest proœba do Prezy-
dium Senatu, aby uwzglêdniono tê sprawê i przekazano ca³¹ kwotê, o któr¹
zwróci³a siê „Wspólnota Polska”, czyli 300 tysiêcy z³, na organizacjê igrzysk
polonijnych w Zakopanem.

Umotywowaæ tê proœbê mogê w ten sposób. W tej chwili w igrzyskach mo-
¿e wzi¹æ udzia³ tylko trzystu uczestników, a zg³osi³o siê szeœciuset dziewiêæ-
dziesiêciu dziewiêciu uczestników z krajów wschodnich. Organizatorzy
musieliby wyeliminowaæ trzystu dziewiêædziesiêciu dziewiêciu ze wzglêdu
na brak pieniêdzy. Jest wiêc bardzo uzasadnione, aby minister sportu prze-
znaczy³ na ten cel kwotê 400 tysiêcy z³, jak równie¿ to, aby Prezydium Senatu
podnios³o ostateczn¹ kwotê dotacji o te kilka tysiêcy.

Organizatorzy zg³osili kilka próœb do sponsorów, do samorz¹dów lokal-
nych i do firm. Byæ mo¿e zostanie uzbierane tyle pieniêdzy, ¿eby wszyscy
zg³oszeni, to znaczy szeœæset dziewiêædziesi¹t dziewiêæ osób, mogli wzi¹æ
udzia³ w igrzyskach. By³oby wielkim nieporozumieniem, gdybyœmy nie dopil-
nowali tego, aby wszyscy zg³oszeni mogli wzi¹æ w tym udzia³. Ponadto trud-
no by³oby organizatorom wyeliminowaæ grupê trzystu dziewiêædziesiêciu
dziewiêciu osób, które nie mog³yby wzi¹æ udzia³u w zawodach, bo nie wiado-
mo, jakie kryterium trzeba by zastosowaæ, aby wyselekcjonowaæ te trzysta
osób, które mia³yby tu przyjechaæ.

Panie Ministrze, uczestniczy³ pan w zawodach pucharu œwiata w Zako-
panem i zadeklarowa³ pan, w obecnoœci innych uczestników, ¿e wesprze te
igrzyska. Tym bardziej wiêc zwracam siê do pana i jeszcze raz proszê
o wsparcie.

Tadeusz Skorupa

OdpowiedŸ

Warszawa, 5 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Tadeusza Skorupy, z³o¿one podczas

48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. przekazane pismem z dnia 16 lute-
go 2010 r. (sygn. BPS/DSK-043-2429/10) w sprawie zimowych igrzysk polonijnych
w Zakopanem uprzejmie informujê, co nastêpuje.
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VIII Œwiatowe Zimowe Igrzyska Polonijne „Zakopane 2010” to zadanie zlecone, rea-
lizowane w ramach programu „Wspó³pracy z Poloni¹ i Polakami za granic¹”. Do og³o-
szonego przez Ministra Sportu i Turystyki otwartego konkursu ofert na zadania
dofinansowane w ramach dotacji z bud¿etu pañstwa ofertê przygotowania i przeprowa-
dzenia VIII Zimowych Igrzysk Polonijnych z³o¿y³o Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
które od pocz¹tku jest g³ównym realizatorem sportowych zadañ programu „Wspó³pra-
cy z Poloni¹ i Polakami za granic¹”. Kwota wnioskowana w ofercie wynosi³a 180 000 PLN.
W wyniku przeprowadzenia procedur kwalifikuj¹cych oferty do dofinansowania, pro-
pozycja Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zosta³a oceniona pozytywnie i decyzj¹
z dnia 22 lutego 2010 Minister Sportu i Turystyki przyzna³ dofinansowanie na organi-
zacjê VIII Œwiatowych Zimowych Igrzysk Polonijnych „Zakopane 2010” w wysokoœci
180 000 PLN, a wiêc w wysokoœci kwoty wnioskowanej. Zgodnie z opini¹ przedstawi-
ciela stowarzyszenia uczestnicz¹cego w pracach Komitetu Organizacyjnego Igrzysk po-
wy¿sze dofinansowanie pozwala na zamkniêcie bud¿etu Zimowych Igrzysk w Zako-
panem.

Z powa¿aniem

Adam Giersz
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

27 paŸdziernika 2009 r. warszawski oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad og³osi³ przetarg na rozbudowê drogi krajowej nr 79 na
odcinku Ryczywó³ – Kozienice. Otwarcie ofert mia³o nast¹piæ na pocz¹tku grud-
nia ubieg³ego roku, a inwestycja mia³a byæ zrealizowana do 30 wrzeœnia
2010 r. Niestety, w styczniu przetarg na przebudowê drogi krajowej nr 79 zo-
sta³ uniewa¿niony.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce
pytania.

1. Co by³o przyczyn¹ uniewa¿nienia przetargu na rozbudowê drogi krajo-
wej nr 79 na odcinku Ryczywó³ – Kozienice?

2. Czy w roku 2010 procedura przetargowa zostanie powtórzona?
3. Kiedy zostanie przeprowadzona rozbudowa drogi krajowej nr 79 na

odcinku Ryczywó³ – Kozienice?
4. Czy w planach GDDKiA jest przewidziana rozbudowa innych odcin-

ków drogi krajowej nr 79 w granicach województwa mazowieckiego?
5. Jakie inwestycje poprawiaj¹ce infrastrukturê drogow¹ subregionu ra-

domskiego zamierza realizowaæ GDDKiA w 2010 r.?

Wojciech Skurkiewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 17 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2010 r., znak BPS/DSK-043-2430/10,

przy którym przekazano oœwiadczenie Pana Senatora Wojciecha Skurkiewicza w spra-
wie inwestycji na drodze krajowej nr 79 na odcinku Ryczywó³ – Kozienice oraz inwesty-
cji poprawiaj¹cych infrastrukturê drogow¹ subregionu radomskiego, uprzejmie
przekazujê nastêpuj¹ce informacje.

Przedmiotowa inwestycja nie zosta³a ujêta w Programie Budowy Dróg Krajowych
na lata 2008–2012 przyjêtym uchwa³¹ Rady Ministrów z dnia 25 wrzeœnia 2007 r.,
z uwagi na powy¿sze brak jest podstaw formalnych do rozpoczêcia jej realizacji. Wpro-
wadzenie nowego zadania do planu na 2010 r. i mo¿liwoœæ powtórzenia procedury
przetargowej na realizacjê przedmiotowego zadania nie jest mo¿liwe bez zapewnienia
dodatkowych œrodków finansowych.

Zarezerwowane na 2010 r. œrodki finansowe s¹ dalece niewystarczaj¹ce w stosun-
ku do potrzeb rozwoju sieci. W zwi¹zku z powy¿szym na drodze krajowej nr 79 w 2010 r.
nast¹pi dokoñczenie robót na zadaniu obejmuj¹cym odcinek przejœcia przez Zwoleñ
(ul. Perzyny).

Ponadto, celem zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu na drodze krajowej nr 79 pla-
nowana jest:

a. Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ci¹gu dróg krajowych 50 i 79 wraz z dojazdem
do granic miasta Warszawa – aktualnie trwaj¹ prace projektowe i wykupy grun-
tów.
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b. Rozbudowa drogi na odcinku Mniszew – Magnuszew – projekt budowlany zosta-
nie opracowany do koñca marca br., a projekt wykonawczy oraz dokumentacja
przetargowa do koñca maja 2010 roku.

c. Rozbudowa drogi na odcinku Garbatka – Wilczowola – projekt budowlany zosta³
opracowany, natomiast w opracowaniu jest raport do ponownej oceny oddzia³y-
wania na œrodowisko niezbêdny do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizacjê inwestycji drogowej.

d. Rozbudowa drogi na odcinkach: Potycz – Pilica, Lipsko – Kostusin, przejœcie przez
Kozienice (do ronda w Aleksandrówce) – trwa opracowanie projektu budowlanego
i materia³ów do decyzji œrodowiskowej. Zakoñczenie opracowania dokumentacji
technicznej i z³o¿enie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwe-
stycji drogowej przewidziane jest w III kwartale 2010 roku.

e. Budowa obwodnicy Lipska – opracowywane jest studium techniczno-ekonomicz-
no-finansowo-œrodowiskowe etap II.

Spoœród ww. zadañ jedynie budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ci¹gu dróg krajo-
wych 50 i 79 wraz z dojazdem do granic Warszawy ujêta jest w Programie Budowy Dróg
Krajowych na lata 2008–2012 (jako zadanie rezerwowe). Oznacza to, i¿ w aktualnej
perspektywie przewidziano jedynie œrodki na prowadzenie prac przygotowawczych.
Realizacja inwestycji odbêdzie siê pod warunkiem zapewnienia dodatkowych œrodków
finansowych.

Termin realizacji pozosta³ych zadañ uzale¿niony bêdzie od mo¿liwoœci finansowych
bud¿etu pañstwa oraz Krajowego Funduszu Drogowego. Do czasu zaistnienia warun-
ków pozwalaj¹cych na wprowadzenie ww. zadañ do planu zadañ inwestycyjnych, w ra-
mach dostêpnych œrodków na bie¿¹ce utrzymanie sieci drogowej wykonywane bêd¹
niezbêdne prace utrzymaniowe dla zapewnienia bezpiecznej przejezdnoœci drogi krajo-
wej nr 79.

Na terenie regionu radomskiego w 2010 r. Oddzia³ GDDKiA w Warszawie planuje
równie¿ rozpoczêcie robót na zadaniu pn. Budowa drogi S-7 Radom (Jedliñsk) – Jê-
drzejów na odcinkach obwodnicy Radomia oraz Radom – gr. woj. mazowieckiego. Za-
danie jest ujête w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008–2012 oraz na liœcie
projektów indywidualnych dla POIiŒ 2007–2013 przewidzianych do wspó³finansowa-
nia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Wojciecha Skurkiewicza

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Skarb Pañstwa jest posiadaczem mniejszoœciowego pakietu akcji spó³ki
Termowent Polska z siedzib¹ w Radomiu. Firma ta dzia³a w bran¿y maszyno-
wej i nale¿y do grupy Wolfram. Obecnie Termowent Polska nie ma znacz¹ce-
go zad³u¿enia i dysponuje pakietem zamówieñ na 2010 r. Niestety,
w ostatnim czasie wiêkszoœciowy udzia³owiec spó³ki zg³osi³ w Urzêdzie Pra-
cy, ¿e bêdzie przeprowadza³ zwolnienia grupowe, co zapewne wi¹¿e siê z za-
przestaniem produkcji w Radomiu i likwidacj¹ zak³adu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
Radom jest miastem o bardzo wysokim poziomie bezrobocia, siêgaj¹cym
20%. Ka¿de miejsce pracy w tym mieœcie jest na wagê z³ota, dlatego likwida-
cja kolejnego zak³adu jest odbierana bardzo negatywnie, tym bardziej, ¿e jest
to firma z udzia³em Skarbu Pañstwa.

Jest wielce prawdopodobne, ¿e wiêkszoœciowy udzia³owiec dzia³a³
w ostatnich latach na szkodê firmy, a co siê z tym wi¹¿e, na szkodê Skarbu
Pañstwa. Z informacji, które do mnie docieraj¹, firma by³a skutecznie pozba-
wiana zamówieñ, œrodków finansowych, które by³y transferowane do innych
podmiotów z grupy Wolfram oraz mo¿liwoœci produkcyjnych poprzez likwida-
cjê i przeniesienie do innych firm w³aœciciela wiêkszoœciowego czêœci parku
maszynowego.

Obecne dzia³ania zmierzaj¹ do ca³kowitej likwidacji zak³adu w Radomiu
i przeniesienia produkcji do innego miasta, w którym grupa Wolfram prowa-
dzi dzia³alnoœæ produkcyjn¹. Pojawiaj¹ siê równie¿ informacje, ¿e likwidacja
zak³adu w Radomiu ma zwi¹zek z tym, ¿e firma posiada tereny w bardzo
atrakcyjnej czêœci Radomia, które w krótkim czasie mog¹ byæ sprzedane.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy przeniesienie produkcji do innego podmiotu zwi¹zanego z grup¹

Wolfram i likwidacja zak³adu w Radomiu by³y konsultowane z Minister-
stwem Skarbu Pañstwa?

2. Czy w sposób nale¿yty zosta³y zabezpieczone interesy Skarbu Pañ-
stwa w spó³ce Termowent Polska z siedzib¹ w Radomiu?

3. Czy ministerstwo posiada wiedzê na temat niezrealizowanego aportu,
który mia³ wprowadziæ do firmy nabywca pakietu wiêkszoœciowego przedsiê-
biorstwa?

4. Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa prowadzi³o w ostatnich latach ja-
kiekolwiek postêpowania kontrolne w tej firmie w ramach nadzoru w³aœciciel-
skiego?

Zwracam siê z proœb¹ o przeprowadzenie kontroli w trybie pilnym w spó³-
ce Termowent Polska, ze szczególnym uwzglêdnieniem realizacji aportu oraz
zasadnego podejrzenia dzia³ania w³aœciciela wiêkszoœciowego na szkodê
Skarbu Pañstwa.

Wojciech Skurkiewicz
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.12

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Wojciecha Skurkiewi-

cza, które przekazane zosta³o przy piœmie Pana Marsza³ka z dnia 16 lutego 2010 r.
znak: BPS/DSK-043-2431/10 i dotyczy³o spó³ki Termowent Polska Sp. z o.o. z siedzi-
b¹ w Radomiu, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Spó³ka od kilku lat prowadzi dzia³alnoœæ ze strat¹, co wp³ywa niekorzystnie na
p³ynnoœæ finansow¹ i mo¿liwoœæ realizacji zobowi¹zañ. Analiza wyników wskazuje, ¿e
sytuacja ekonomiczno-finansowa Spó³ki jest trudna i pogarsza siê. Przychody ze
sprzeda¿y nie pokrywaj¹ kosztów operacyjnych, a w zwi¹zku z zad³u¿eniem i strat¹ na
dzia³alnoœci finansowej, wynik ulega³ jeszcze pogorszeniu. Na przestrzeni ostatnich lat
Spó³ka ponosi³a straty netto, które nie mia³y pokrycia w kapitale zapasowym. Spada³
kapita³ w³asny i wartoœæ udzia³u, zmniejsza³a siê równie¿ wartoœæ aktywów. W miêdzy-
czasie mia³y miejsce zmiany w sk³adzie Zarz¹du, a tak¿e zmiany wiêkszoœciowego
wspólnika, który posiada 51,75% udzia³ów w kapitale zak³adowym. Ostatnia zmiana
wspólnika mia³a miejsce 28 stycznia 2010 roku. Skarb Pañstwa jako drugi wspólnik
posiada 48,25% udzia³ów.

Pismem z dnia 3.02.2010 r. przes³anym do wiadomoœci Ministra Skarbu Pañstwa,
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy Termowent Polska Sp. z o.o. powiadomi³a
o zamiarze zwolnienia ze Spó³ki 41 pracowników. Z wyjaœnienia Zarz¹du Spó³ki z dnia
17.02.2010 r. wynika, ¿e podjêcie decyzji w sprawie zwolnienia pracowników spowodo-
wane by³o trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ Spó³ki, zwi¹zan¹ z brakiem dostatecznej iloœci
zamówieñ pocz¹wszy od listopada 2009 r. do stycznia 2010 r. Brak zamówieñ na wy-
twarzane produkty wp³yn¹³ na spadek przychodów ze sprzeda¿y i spowodowa³ proble-
my z p³ynnoœci¹ finansow¹ Spó³ki, w tym brak œrodków na wynagrodzenia dla
pracowników.

Na skutek poprawy sytuacji w lutym br. i nap³ywaj¹cych zamówieñ, w ocenie Za-
rz¹du zagwarantowana zosta³a mo¿liwoœæ utrzymania zatrudnienia na dotychczaso-
wym poziomie.

Ustosunkowuj¹c siê do szczegó³owych pytañ zawartych w oœwiadczeniu Pana Se-
natora wyjaœniam, co nastêpuje:

1. Sprawa likwidacji produkcji w Termowent Polska Sp. z o.o. by³a ujêta w porz¹dku
obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwo³anego przez Zarz¹d Spó³ki na
dzieñ 26.06.2009 r. Przedstawiony przez Zarz¹d wniosek w sprawie likwidacji
produkcji by³ rozwi¹zaniem alternatywnym w stosunku do wczeœniejszego zamia-
ru Zarz¹du, dotycz¹cego zg³oszenia wniosku o og³oszenie upad³oœci Spó³ki. Za-
rz¹d wnioskowa³ o likwidacjê produkcji w Spó³ce ze wzglêdu na to, ¿e jest nieren-
towna i niekonkurencyjna w stosunku do innych producentów dzia³aj¹cych w tej
bran¿y.
Sytuacja taka wynika³a z bardzo du¿ych obci¹¿eñ podatkowych i eksploatacyj-
nych, niewspó³miernych do realizowanej sprzeda¿y oraz bardzo z³ego stanu ma-
j¹tku, zarówno nieruchomoœci, które wymagaj¹ w wiêkszoœci generalnego remon-
tu, jak i maszyn i urz¹dzeñ, które s¹ przestarza³e, wyeksploatowane i niezwykle
energoch³onne. Spó³ka nie mia³a mo¿liwoœci poniesienia wysokich kosztów re-
montów i inwestycji przy nierentownej produkcji i aktualnej koniunkturze na
rynku.
Z tego wzglêdu Zarz¹d wnioskowa³ o dokonanie likwidacji produkcji, zlecenie jej
innym firmom i prowadzenie jedynie dzia³alnoœci handlowej.
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Wobec faktu, ¿e wspólnikom nie zosta³ przedstawiony projekt przekszta³cenia
Spó³ki w firmê handlow¹, zawieraj¹cy szczegó³owy plan techniczno-finansowy tej
operacji oraz projekt dzia³alnoœci Spó³ki w nowej strukturze (do czego Zarz¹d zo-
sta³ zobowi¹zany uchwa³¹ Rady Nadzorczej), nie by³o podstaw merytorycznych do
zajêcia przez Skarb Pañstwa pozytywnego stanowiska w tej sprawie.
W zwi¹zku z tym pe³nomocnik Skarbu Pañstwa na Zgromadzeniu Wspólników zo-
bowi¹zany zosta³ do z³o¿enia wniosku o zdjêcie tego punktu z porz¹dku obrad.
Zgromadzenie Wspólników nie podjê³o uchwa³y w sprawie likwidacji produkcji
w Spó³ce.

2. Skarb Pañstwa, jako wspólnik spó³ki kapita³owej, nie mo¿e byæ szczególnie trak-
towany i posiadaæ specjalnych uprawnieñ, które narusza³yby zasadê równego
traktowania wspólników w takich samych okolicznoœciach, o której mowa w art. 20
Kodeksu spó³ek handlowych. Uprawnienia i obowi¹zki wspólników okreœlaj¹
przepisy prawa i umowa spó³ki. Skarb Pañstwa wykonuje prawa korporacyjne
i maj¹tkowe z udzia³ów posiadanych w spó³kach poprzez g³osowanie na Zgroma-
dzeniach Wspólników. Jest to jedyna forma, w której wspólnik mo¿e wyraziæ swo-
j¹ wolê w sprawach spó³ki, bêd¹cych przedmiotem g³osowania.
Odrêbn¹ kwestiê stanowi zabezpieczenie interesów spó³ki w drodze okreœlenia
w umowie prywatyzacyjnej obowi¹zków inwestora. Zgodnie z postanowieniami
§ 15 ust. 1 Umowy Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ pod firm¹ Termowent
Polska z siedzib¹ w Radomiu zawartej w dniu 19 kwietnia 2000 r. (Rep.
A Nr 1222/2000) i za³¹cznika nr 3 do Umowy – Wspólnik WOLFRAM Spó³ka z o.o.
zobowi¹za³ siê, ¿e „Spó³ka zrealizuje w przedmiot umowy w okresie pierwszych 3
lat dzia³alnoœci Spó³ki nak³ady inwestycyjne o ³¹cznej kwocie 910.000 z³”, z tego
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 stanowi¹cym integraln¹ czêœæ umowy – w pierwszym
roku funkcjonowania Spó³ki – kwotê 200.000 z³, zaœ w drugim i trzecim roku ³¹cz-
nie kwotê 710 000 z³. Z informacji przedstawionych przez Delegaturê MSP w Cie-
chanowie, która rozlicza³a realizacjê zobowi¹zañ inwestycyjnych wynika, ¿e
w pierwszym roku dzia³alnoœci tj. od dnia 1 maja 2000 r. do dnia 30 kwietnia 2001 r.
Spó³ka wykona³a nak³ady inwestycyjne o ³¹cznej wartoœci 188.037,30 z³
tj. o 11.962,70 z³ mniej od kwoty zobowi¹zania. W zwi¹zku z tym zgodnie z § 16
Umowy Spó³ka zap³aci³a na rzecz Skarbu Pañstwa karê umown¹ w kwocie
11.962,70 z³ wraz z nale¿nymi odsetkami w kwocie 3.431,31 z³ z tytu³u nietermi-
nowej wp³aty nale¿noœci g³ównej.
W okresie od 1 maja 2001 r. do 30 kwietnia 2003 r. Spó³ka Termowent Polska Sp.
z o.o. zainwestowa³a w œrodki trwa³e kwotê 740.541,82 z³. W ramach tej kwoty po-
niesiono wydatki inwestycyjne m.in. na: zakup sprzêtu komputerowego, zakup
prasy krawêdziowej, ulepszenie wêz³a cieplnego, ulepszenie budynku admini-
stracyjnego. Ponadto, na wyposa¿enie wydzia³u produkcji w Termowent Polska
Sp. z o.o., wspólnik przekaza³ wypalarkê, trzy tokarki numeryczne i agregat sprê-
¿arkowy. Powy¿sze wydatki zosta³y udokumentowane fakturami i dowodami OT
(przyjêcie œrodka trwa³ego do u¿ytkowania). Urz¹dzenia techniczne (wypalarka
i trzy tokarki numeryczne) zosta³y wycenione przez rzeczoznawcê maj¹tkowego,
natomiast agregat sprê¿arkowy zosta³ przekazany przez inwestora jako nowe
urz¹dzenie.
W zwi¹zku z powy¿szym uznano, ¿e zobowi¹zania inwestycyjne w drugim i trze-
cim roku inwestycyjnym zosta³y wykonane.

3. W momencie zawi¹zania spó³ki Termowent Polska Sp. z o.o. (akt not. Rep A
Nr 1222/2000 z dnia 19.04.2000 r.) przewidziano, ¿e wspólnik Wolfram Sp. z o.o.
w Krakowie pokryje swoje udzia³y wnosz¹c do Spó³ki œrodki pieniê¿ne oraz aport
rzeczowy. Z akt Spó³ki wynika, ¿e Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
w 2004 r. prowadzi³a czynnoœci s³u¿bowe zwi¹zane z udzia³em firmy Wolfram
Sp. z o.o. w prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Termowent” w Rado-
miu, dotycz¹ce m.in. aportu rzeczowego. Z informacji uzyskanej obecnie w wyni-
ku kontaktów roboczych z pracownikiem ww. Komendy Policji wynika, ¿e sprawa
zosta³a zakoñczona i przekazana do archiwum z uwagi na brak dowodów œwiad-
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cz¹cych o nieprawid³owoœciach. W sprawie tej nie by³o wszczête ¿adne postêpo-
wanie.

4. Zgodnie z § 24 Umowy Spó³ki Termowent Polska Sp. z o.o. wy³¹czona zosta³a indy-
widualna kontrola Spó³ki przez wspólników. W zwi¹zku z tym, na podstawie
art. 213 § 3 Kodeksu spó³ek handlowych Skarb Pañstwa – jako wspólnik – nie ma
prawa bezpoœredniej kontroli Spó³ki.
Sta³y nadzór nad dzia³alnoœci¹ Spó³ki wykonuje Rada Nadzorcza, która dzia³a
w sk³adzie 3-osobowym, przy czym jeden cz³onek powo³ywany jest przez Skarb
Pañstwa. W ramach sprawowanego nadzoru Rada Nadzorcza zobowi¹za³a w 2009
roku Zarz¹d do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spó³ki
przez bieg³ego rewidenta, pomimo ¿e Spó³ka zwolniona by³a z takiego obowi¹zku
na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. (Dz. U.
Nr 121 z 1994 r. z póŸn. zm.). W sporz¹dzonym raporcie z badania sprawozdania
finansowego za 2008 r. biegli rewidenci stwierdzili wystêpuj¹ce trudnoœci finan-
sowe i brak odpowiedniej p³ynnoœci finansowej, co w sytuacji nieuzyskania zleceñ
produkcyjnych stworzy zagro¿enie dla mo¿liwoœci kontynuacji dzia³alnoœci przez
Spó³kê w roku nastêpnym.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyjaœnienia, uprzejmie proszê Pana Marsza³ka o przyjê-
cie ich do akceptuj¹cej wiadomoœci.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o podanie informacji na temat tego, ilu rolników w roku ubieg³ym

skorzysta³o z ubezpieczeñ rolnych na mocy ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierz¹t gospodarczych z 27 lipca 2005 r. Jakiej powierzchni upraw
rolnych dotyczy³y te ubezpieczenia i jakie kwoty z bud¿etu pañstwa zosta³y
wyasygnowane na ten cel?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej od 2010 r. mo¿liwoœci skorzystania
z pe³nego wsparcia z bud¿etu pañstwa, w przypadku wyst¹pienia klêski ¿y-
wio³owej, bêd¹ mieli tylko rolnicy, którzy ubezpieczyli co najmniej po³owê po-
wierzchni upraw rolnych. W jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zamierza zachêciæ rolników do ubezpieczenia upraw rolnych? Chodzi
w szczególnoœci o tych rolników, którzy tego nie planuj¹.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.09

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z pismem z dnia 16 lutego 2010 r. znak: BPS/DSK-043-2432/10, przy

którym przes³ano oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Eryka Smulewicza podczas
48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. dotycz¹ce ubezpieczeñ rolnych na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t go-
spodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póŸn. zm.) – uprzejmie informujê Pana Mar-
sza³ka, ¿e w 2009 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawar³ z trzema zak³adami
ubezpieczeñ tj.: Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych, Powszech-
nym Zak³adem Ubezpieczeñ Spó³k¹ Akcyjn¹ oraz Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajem-
nych „TUW” umowy w sprawie dop³at do sk³adek ubezpieczeñ upraw rolnych i zwierz¹t
gospodarskich.

Zak³ady te w 2009 r. zawar³y 144.080 umów ubezpieczenia upraw rolnych na sumê
ubezpieczenia ok. 6,5 mld z³ i 248 umów ubezpieczenia zwierz¹t gospodarskich na su-
mê ubezpieczenia ponad 38 mln z³. Ubezpieczono ponad 2,8 mln ha powierzchni u-
praw rolnych oraz 235.005 szt. zwierz¹t gospodarskich. W 2009 r. na dop³aty do sk³a-
dek ubezpieczeñ w rolnictwie wydatkowano z bud¿etu pañstwa ³¹cznie ok. 79,2 mln z³.

W ustawie bud¿etowej na 2010 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t gospo-
darskich zosta³a zaplanowana kwota 300 mln z³.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpie-
czeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póŸn.
zm.) od 1 lipca 2008 r. istnieje obowi¹zek ubezpieczenia 50% powierzchni upraw rol-
nych przez rolnika, który uzyska³ p³atnoœci bezpoœrednie do gruntów rolnych w rozu-
mieniu przepisów o p³atnoœciach do gruntów rolnych i p³atnoœci cukrowej. Obowi¹zek
ubezpieczenia uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli w roku nastêpuj¹cym po roku, za który
rolnik uzyska³ p³atnoœci bezpoœrednie, w okresie 12 miesiêcy ochron¹ ubezpieczenio-
w¹ objête jest co najmniej 50% powierzchni upraw zbó¿, kukurydzy, rzepaku, rzepiku,
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chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziem-
niaków, buraków cukrowych lub roœlin str¹czkowych, od zasiewu lub wysadzenia do
ich zbioru, od co najmniej jednego z ryzyk: powodzi, gradu, suszy, ujemnych skutków
przezimowania oraz przymrozków wiosennych. Do sk³adek ubezpieczeñ z tytu³u za-
warcia przez producentów rolnych umów obowi¹zkowego ubezpieczenia upraw z za-
k³adami ubezpieczeñ, które zawar³y umowy w sprawie dop³at z ministrem w³aœciwym
do spraw rolnictwa, s¹ równie¿ stosowane dop³aty ze œrodków bud¿etu pañstwa.

Rolnik, który nie spe³ni obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowe-
go, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni ww. upraw, zobowi¹zany jest do
wniesienia op³aty za niespe³nienie tego obowi¹zku. Wysokoœæ op³aty obowi¹zuj¹cej
w ka¿dym roku kalendarzowym, stanowi równowartoœæ w z³otych 2 Euro od 1 ha,
ustalona przy zastosowaniu kursu œredniego og³aszanego przez Narodowy Bank Polski
wed³ug tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Op³ata za niespe³nienie obowi¹zku zawar-
cia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego jest wnoszona na rzecz gminy w³aœciwej ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania albo siedzibê rolnika. Powy¿sze sankcje nie mog¹ jed-
nak byæ stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubez-
pieczenia obowi¹zkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zak³ady
ubezpieczeñ, które zawar³y z ministrem w³aœciwym do spraw rolnictwa umowy w spra-
wie dop³at, w szczególnoœci z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfo-
wych przekraczaj¹cych 6% sumy ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grud-
nia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy pañ-
stwa dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw prowadz¹cych dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z wy-
twarzaniem produktów rolnych oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 70/2001, od
dnia 1 stycznia 2010 r. zaoferowane producentom rolnym odszkodowanie musi byæ
zmniejszone o po³owê, je¿eli nie dokonali oni ubezpieczenia co najmniej 50% œredniej
rocznej produkcji lub dochodu zwi¹zanego z produkcj¹ od ryzyka szkód spowodowa-
nych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczêœciej wystêpu-
j¹cymi w danym pañstwie cz³onkowskim lub regionie.

W zwi¹zku z powy¿szym przygotowano nowelizacjê rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadañ Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z póŸn. zm.), zgodnie z któr¹ do-
p³aty ze œrodków Agencji do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji
w gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej, w których wyst¹pi³y
szkody spowodowane przez suszê, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowa-
nia, przymrozki wiosenne, powódŸ, huragan, piorun, obsuniêcie siê ziemi lub lawinê,
zostan¹ o po³owê zmniejszone, w przypadku niezawarcia przez rolnika umowy ubezpie-
czenia, obejmuj¹cej ochron¹ ubezpieczeniow¹ w okresie 12 miesiêcy, co najmniej 50%
powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50% zwierz¹t gospodarskich w gospodar-
stwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Ponadto pragnê poinformowaæ, ¿e w celu zachêcenia producentów rolnych do za-
wierania umów ubezpieczenia upraw rolnych, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przygotowano za³o¿enia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich. Zgodnie z tymi za³o¿eniami zaproponowane
zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich maj¹ na
celu zapewnienie producentom rolnym szerszej dostêpnoœci do ubezpieczeñ upraw rol-
nych przez zmianê sposobu naliczania czêœciowego dofinansowania z bud¿etu pañ-
stwa odszkodowañ w zwi¹zku z wyst¹pieniem strat w uprawach rolnych spowodo-
wanych susz¹ oraz wprowadzenia mo¿liwoœci czêœciowego dofinansowania z bud¿etu
pañstwa odszkodowañ od pozosta³ych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wy-
mienionych w tej ustawie.

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Sekretarz Stanu
Kazimierz Plocke
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
Bardzo pozytywn¹ zmian¹ w procesie ubiegania siê rolników o przyzna-

nie p³atnoœci bezpoœrednich jest wprowadzenie mo¿liwoœci z³o¿enia jednego
wspólnego wniosku. Jeden wniosek bêdzie dotyczyæ p³atnoœci z tytu³u wspie-
rania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania (ONW), p³atnoœci z tytu³u realizacji
przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t.

Taki kierunek zmian jest oczekiwany przez rolników. To usprawni i skróci
wype³nianie przez rolników stosownego formularza, ograniczy liczbê pomy-
³ek i uchybieñ. Jednoczeœnie trzeba podkreœliæ, ¿e od 1 stycznia 2010 r. Stosow-
ne przepisy nak³adaj¹ na rolników obowi¹zek posiadania w okreœlonych
sytuacjach pozwoleñ wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycz-
nych elementów krajobrazu.

W mojej ocenie istotne jest to, aby w odpowiednim czasie poinformowaæ
zainteresowanych rolników o przedmiotowych obowi¹zkach.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY PREZESA ARiMR

Warszawa, 8.03.2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

W nawi¹zaniu do pisma znak: BPS/DSK-043-2433/10 z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora Eryka Smulewicza podczas 48. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. dotycz¹cego pozytywnej oceny „po³¹cze-
nia” wniosku o przyznanie p³atnoœci w ramach systemów wsparcia bezpoœredniego
oraz pomocy z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych ob-
szarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z wnioskiem o przyznanie p³at-
noœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobrostanu
zwierz¹t w ramach PROW 2004–2006 oraz p³atnoœci rolnoœrodowiskowej w ramach
PROW 2007–2013, uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Z prawdziw¹ satysfakcj¹ przyjêliœmy oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora Eryka
Smulewicza dotycz¹ce wskazanej powy¿ej materii. Wskazaæ nale¿y, i¿ w wyniku wpro-
wadzenia tzw. „wspólnego” formularza wniosku, w roku 2010 rolnicy na jednym
wniosku ubiegaæ siê mog¹ o nastêpuj¹ce rodzaje p³atnoœci:

1. jednolit¹ p³atnoœæ obszarow¹ (JPO)
2. krajowe uzupe³niaj¹ce p³atnoœci obszarowe (UPO), w tym:

� p³atnoœæ podstawowa – do powierzchni innych roœlin i do powierzchni gruntów
ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roœlin,

� p³atnoœæ do powierzchni uprawy chmielu niezwi¹zanej z produkcj¹ – do której
rolnikowi przyznano p³atnoœæ uzupe³niaj¹c¹ do powierzchni uprawy chmielu za
2006 rok,
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� p³atnoœæ do powierzchni roœlin przeznaczonych na paszê, uprawianych na trwa-
³ych u¿ytkach zielonych (p³atnoœci zwierzêce)

3. oddzieln¹ p³atnoœæ z tytu³u owoców i warzyw (p³atnoœæ do pomidorów)
4. przejœciowe p³atnoœci z tytu³u owoców miêkkich
5. p³atnoœæ cukrow¹
6. p³atnoœæ do krów i owiec
7. specjaln¹ p³atnoœæ obszarow¹ do powierzchni uprawy roœlin str¹czkowych i mo-

tylkowatych drobnonasiennych
8. pomoc finansow¹ z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich i in-

nych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
9. p³atnoœæ z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ rolnoœrodowiskowych i poprawy dobro-

stanu zwierz¹t (PROW 2004–2006)
10. p³atnoœæ rolnoœrodowiskow¹ (PROW 2007–2013)

Powy¿sze prowadzi do wielu uproszczeñ w zakresie wype³niania przez rolników
wniosków jak równie¿ samego procesu ich sk³adania (jedna wizyta w biurze powiato-
wym ARiMR, mniej wezwañ, mniej b³êdów), ale te¿ i znacznych uproszczeñ dla Agen-
cji w zakresie pracoch³onnoœci i kontroli wniosków, co niew¹tpliwe doprowadzi do
jeszcze szybszej i jeszcze bardziej efektywnej wyp³aty œrodków na rzecz mieszkañców
polskiej wsi.

Odnosz¹c siê natomiast do drugiej z poruszanych przez Pana Senatora kwestii,
tj. dodatkowych obowi¹zków dla rolników w zakresie uzyskania pozwoleñ wodnopra-
w- nych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu oraz koniecz-
noœci prowadzenia w tym zakresie kampanii informacyjnej, uprzejmie informujê, co
nastêpuje.

Rolnik ubiegaj¹cy siê o przyznanie p³atnoœci w ramach systemów wsparcia bezpo-
œredniego, p³atnoœci rolnoœrodowiskowej (PROW 2007–2013) oraz o przyznanie pomo-
cy finansowej z tytu³u gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania zobowi¹zany jest przestrzegaæ przez ca-
³y rok kalendarzowy norm i wymogów w zakresie wzajemnej zgodnoœci. Wymogi wza-
jemnej zgodnoœci okreœlone s¹ w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów okreœlonych w przepisach Unii
Europejskiej z uwzglêdnieniem przepisów krajowych wdra¿aj¹cych te przepisy (MP
Nr 17, poz. 224), natomiast normy okreœlone s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46,
poz. 306, z póŸn. zm.).

Od 2010 roku obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce dodatkowe normy:
– obowi¹zek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku nawadniania

gruntów lub upraw wod¹ podziemn¹, za pomoc¹ deszczowni lub przy poborze wo-
dy powierzchniowej, lub podziemnej w iloœci wiêkszej ni¿ 5 m3 na dobê;

– zachowanie w obrêbie dzia³ki rolnej charakterystycznych elementów krajob-
razu (drzew bêd¹cych pomnikami przyrody oraz rowów do 2 metrów szerokoœci);

– zakaz niszczenia siedlisk roœlin i zwierz¹t objêtych ochron¹ gatunkow¹ na
podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, po³o-
¿onych na obszarach objêtych formami ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 tej ustawy, tzn. w parkach narodowych, rezerwatach przy-
rody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarze Na-
tura 2000, u¿ytkach ekologicznych, zespo³ach przyrodniczo-krajobrazowych,
stanowiskach dokumentacyjnych i pomnikach przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z póŸn. zm.).

Z innych zmian na uwagê zas³uguje przewidziana w projektowanych przepisach
mo¿liwoœæ niezmianowania upraw (pszenica, ¿yto, jêczmieñ, owies) w czwartym roku
uprawy, w ten sposób, ¿e uprawa tego samego gatunku roœliny bêdzie mog³a byæ pro-
wadzona tak¿e przez 4 lata, je¿eli najpóŸniej przed rozpoczêciem uprawy tej roœliny
w czwartym roku zostanie wykonany zabieg:

– przyorania s³omy lub obornika lub miêdzyplonów lub obornika w iloœci, co naj-
mniej 10 ton na 1 ha albo
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– wymieszania s³omy z gleb¹ lub wymieszania miêdzyplonów z gleb¹ lub s¹ prowa-
dzone uprawy miêdzyplonów.

Uprawa tego samego gatunku roœliny bêdzie mog³a byæ prowadzona tak¿e przez
5 lat, je¿eli najpóŸniej przed rozpoczêciem uprawy tej roœliny w czwartym roku zostanie
wykonany zabieg:

– przyorania s³omy lub obornika lub miêdzyplonów lub obornika w iloœci co naj-
mniej 10 ton na 1 ha albo

– wymieszania s³omy z gleb¹ lub wymieszania miêdzyplonów z gleb¹ lub s¹ prowa-
dzone uprawy miêdzyplonów

oraz po zakoñczeniu zbiorów w czwartym roku, lecz przed rozpoczêciem uprawy tej
roœliny w pi¹tym roku zostanie wykonany zabieg:

– przyorania s³omy lub obornika lub miêdzyplonów lub obornika w iloœci co naj-
mniej 10 ton na 1 ha albo

– wymieszania s³omy z gleb¹ lub wymieszania miêdzyplonów z gleb¹ lub s¹ prowa-
dzone uprawy miêdzyplonów.

Ponadto w 2009 roku zosta³a wprowadzona norma dotycz¹ca minimalnej pokrywy
glebowej, stanowi¹ca i¿ powierzchnia co najmniej 40% gruntów ornych, po³o¿onych na
obszarach zagro¿onych erozj¹ wodn¹, wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, po-
winna pozostaæ pod okryw¹ roœlinn¹, w okresie co najmniej od dnia 1 grudnia do dnia
15 lutego. Nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ informacja dotycz¹ca po³o¿enia dzia³ek ewi-
dencyjnych na obszarach zagro¿onych erozj¹ wodn¹, zawarta jest w Informacji doty-
cz¹cej dzia³ek deklarowanych do p³atnoœci przekazywanej rolnikom wraz z wnioskiem
spersonalizowanym.

O powy¿szych zmianach i normach rolnicy s¹ ju¿ informowani przy okazji wysy³a-
nia przez Agencjê do ka¿dego rolnika, który ubiega³ siê o przyznanie p³atnoœci w roku
ubieg³ym, wniosku spersonalizowanego, do którego ka¿dorazowo za³¹czana jest In-
strukcja wype³niania spersonalizowanego wniosku o przyznanie p³atnoœci i materia³u
graficznego na rok 2010. W przedmiotowej Instrukcji (...) wskazane zosta³y dodatkowe
normy i wymogi wzajemnej zgodnoœci, które bêd¹ dodatkowo obowi¹zywaæ od roku
2010.

Nale¿y ponadto wskazaæ, i¿ w okresie od dnia 1 do dnia 18 lutego 2010 r. Agencja
przeprowadzi³a cykl szkoleñ dla doradców Oœrodków Doradztwa Rolniczego oraz pra-
cowników Izb Rolniczych, które sw¹ tematyk¹ objê³y miêdzy innymi powy¿sze zagad-
nienia.

Ponadto, do dnia 15 marca 2010 r. Agencja zamieœci szczegó³owe informacje dotycz¹ce
sk³adania wniosków na rok 2010 na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl.,
a tak¿e przygotuje broszurê informacyjn¹ dotycz¹c¹ P³atnoœci w ramach systemów
wsparcia bezpoœredniego w 2010 roku.

Podkreœliæ nale¿y, i¿ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dok³ada
wszelkich starañ, aby informacje dla rolników by³y rzetelne i ³atwo dostêpne dla miesz-
kañców wsi.

Z wyrazami szacunku

ZASTÊPCA PREZESA
Zbigniew Banaszkiewicz
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Szewiñskiego

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra na sprawê pozostaj¹c¹ od d³u¿sze-
go czasu bez rozpatrzenia, a mianowicie wykonanie remontu linii kolejowej
nr 61 na odcinku od Czêstochowy do ¯elis³awic.

Wielokrotnie podejmowano interwencje w powy¿szej kwestii, jednak¿e
do tej pory nie zapad³y ostateczne decyzje we wskazanej sprawie.

Czêstochowa ma naturalny potencja³, mam na myœli znaczn¹ grupê tury-
stów oraz pielgrzymów, ale, niestety, nie mo¿e go zwiêkszyæ, wykorzystuj¹c
ruch pasa¿erski poci¹gów. Z jednej strony realizuje siê inwestycjê polegaj¹c¹
na budowie nowoczesnego dworca kolejowego, który od wielu lat jest uzna-
wany za jedn¹ z wizytówek PKP i miasta, a z drugiej strony systematycznie
ogranicza siê liczbê poci¹gów obs³uguj¹cych miasto i region.

Jedn¹ z przyczyn – oprócz powszechnie znanych problemów finanso-
wych dotykaj¹cych przewoŸników oraz samorz¹dy wojewódzkie – jest stale
powiêkszaj¹ca siê degradacja infrastruktury kolejowej, która w przypadku
Czêstochowy dotyczy dwóch linii: Czêstochowa – Lubliniec oraz Czêstochowa
– ¯elis³awice.

W pierwszym przypadku poczyniono wstêpne inwestycje i przywrócono
przejezdnoœæ na jednym z torów, co znacznie skróci³o czas podró¿y pomiêdzy
miastami, a w konsekwencji przejazd docelowo do Opola i Wroc³awia.

Niestety, od wielu lat pozostaje nierozwi¹zany bardzo powa¿ny problem
dotycz¹cy remontu odcinka linii kolejowej nr 61, który umo¿liwia po³¹czenie
miasta Czêstochowy z Centraln¹ Magistral¹ Kolejow¹, czyli ekspresow¹ lini¹
kolejow¹ do Warszawy. Miasto systematycznie traci³o w ci¹gu ostatnich lat
wiele poci¹gów ekspresowych, g³ównie ze wzglêdu na fatalny stan torowis-
ka. Brak bie¿¹cych remontów sprawi³, ¿e œrednia prêdkoœæ nie przekracza
40 km/h. Profil linii (³uki, wzniesienia) umo¿liwia osi¹ganie prêdkoœci 100-
–120 km/h, zatem problemem jest wy³¹cznie stan torowiska.

Wykonanie remontu linii nr 61 na odcinku 53 km (pocz¹wszy od dworca
Czêstochowa Stradom) jest bardzo po¿¹dane, nie tylko z punktu widzenia lo-
kalnej spo³ecznoœci subregionu pó³nocnego województwa œl¹skiego, ale i mie-
szkañców dwóch bardzo wa¿nych aglomeracji. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
ca³oœæ stanowi³aby doskona³e, a wiêc najkrótsze i najszybsze, po³¹czenie na
trasie Wroc³aw – Warszawa, co w kontekœcie Euro 2012 i opóŸnieñ w realiza-
cji infrastruktury drogowej nie jest bez znaczenia. Czas przejazdu pomiêdzy
Warszaw¹ a Wroc³awiem w chwili obecnej wynosi oko³o piêciu godzin piêæ-
dziesiêciu minut, a po modernizacji mo¿e zostaæ skrócony do oko³o piêciu go-
dzin, co jest znacznym, zauwa¿alnym zyskiem dla podró¿uj¹cych.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ w sprawie jak
najszybszego remontu odcinka linii kolejowej nr 61 od Czêstochowy do ¯elis-
³awic i tym samym udro¿nienia strategicznego po³¹czenia dla kraju oraz bar-
dzo wa¿nego dla lokalnej spo³ecznoœci. Proszê równie¿ o przekazanie
wyczerpuj¹cej informacji o tym, na jakim etapie jest przygotowanie zadania
do realizacji i kiedy mo¿e zapaœæ decyzja w sprawie tak d³ugo wyczekiwane-
go przez PKP remontu.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 10 marca 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Andrzeja Szewiñskiego

podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dn. 4 lutego 2010 r. w sprawie remontu odcinka
linii kolejowej nr 61 Czêstochowa – ¯elis³awice uprzejmie wyjaœniam, i¿ z uwagi na
szczup³oœæ dostêpnych œrodków publicznych na cele inwestycyjne, modernizacja linii,
które nie s¹ objête dofinansowaniem ze œrodków UE, mo¿e byæ realizowana jedynie
w ograniczonym zakresie. Poniewa¿ linia kolejowa nr 61 zalicza siê do tej kategorii,
prace modernizacyjne bêd¹ prowadzone chwilowo na jej najbardziej newralgicznych
odcinkach.

Dostrzegaj¹c jednak¿e koniecznoœæ pe³nej modernizacji przedmiotowej linii, w pla-
nach na lata 2014–2015 uwzglêdniona zosta³a modernizacja odcinka Kielce – Fosow-
skie, w tym fragmentu linii Czêstochowa Stradom – ¯elis³awice. Finansowanie
powy¿szego zadania o szacunkowej wartoœci ok. 300 mln z³, zaplanowano w ramach
œrodków bud¿etowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianê nawierzchni torowej, czêœciow¹ wy-
mianê elementów sieci trakcyjnej, wymianê rozjazdów oraz roboty towarzysz¹ce, na-
prawê i przebudowê obiektów in¿ynieryjnych, a tak¿e przystosowanie urz¹dzeñ srk do
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

Celem projektu jest przywrócenie od 2016 roku parametrów techniczno-eksploata-
cyjnych linii tj.:

– prêdkoœci maksymalnej dla wszystkich rodzajów poci¹gów z V =50÷100 km/h do
V= 120 km/h,

– nacisku na oœ 221 kN,
– skrócenie czasu jazdy poci¹gów na odcinku ¯elis³awice – Julianka oraz na odcinku

Julianka – p. odg. Kucelinka ³¹cznie po torze nr 1 o ok. 81 min., po torze nr 2 o ok.
45 min.

Z powa¿aniem

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

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego nap³ywa ze œrodowiska nauczycieli wiele

niepokoj¹cych informacji i komentarzy dotycz¹cych obecnego statusu tej
grupy zawodowej w œwietle przeprowadzanych reform edukacyjnych.
Chcia³- bym przekazaæ na rêce Pani Minister list od jednego z przedstawicie-
li tego œrodowiska, który obrazuje dok³adnie to, co niepokoi wielu nauczycieli.
Prosi³bym Pani¹ Minister o ustosunkowanie siê do treœci za³¹czonego listu.
Na ¿yczenie autora tego listu jego nazwisko pozostanie tylko do mojej wia-
domoœci.

Proszê tak¿e o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co ministerstwo zrobi³o
lub co zamierza zmieniæ w systemie, by zapewniæ nauczycielom wartoœcio-
wym, z d³ugoletnim sta¿em, szeroki dostêp do awansu zawodowego. Czy
obecny system wynagradzania nauczycieli jest zdaniem Pani Minister racjo-
nalny? Czy przewiduje Pani wprowadzenie motywacyjnego systemu wyna-
gradzania, bêd¹cego rekompensat¹ dla najlepszych nauczycieli? Czy
zdaniem Pani Minister nie naruszono konstytucyjnego prawa do równego
traktowania obywateli, przyznaj¹c dodatkowe prawa zwi¹zkowcom, w kon-
tekœcie procedury dotycz¹cej awansu zawodowego? Czy Pani zdaniem nie
nast¹pi³o nadmierne upolitycznienie szko³y, szczególnie jeœli chodzi o wybór
dyrektorów? Czy nie nale¿a³oby wprowadziæ obowi¹zkowej procedury z mie-
rzalnymi kryteriami do zastosowania w konkursach na dyrektorów placówek
szkolnych?

Proszê te¿ o informacjê, jakie zmiany systemowe planuje Pani wprowa-
dziæ w perspektywie krótko-, œrednio- i d³ugoterminowej ze wskazaniem ko-
rzyœci wynikaj¹cych z tych zmian.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.09

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Trzciñskiego (BPS/DSK-043-

-2435/10) z³o¿one na 48. posiedzeniu Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., dotycz¹ce
planowanych zmian systemowych w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, uprzej-
mie wyjaœniam, co nastêpuje.

W dniu 29 stycznia 2010 r. prezes Rady Ministrów Donald Tusk, minister finansów
Jacek Rostowski oraz minister – cz³onek Rady Ministrów Micha³ Boni przedstawili
„Plan rozwoju i konsolidacji finansów 2010–2011”. W powy¿szym dokumencie zawarte
zosta³y m.in. priorytety dotycz¹ce edukacji (w punktach od 4.1.1 do 4.1.4.). Priorytety
te skupiaj¹ siê na nastêpuj¹cych obszarach:

� Zapewnienie powszechnoœci i dobrego poziomu wychowania przedszkolnego
� Zwiêkszenie efektywnoœci systemu oœwiaty
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� Usprawnienie systemu awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli
� Poprawa efektywnoœci kszta³cenia zawodowego i ustawicznego.
Jak wynika z powy¿szego, plan na lata 2010–2011 zak³ada dokonanie zmian w sta-

tusie zawodowym nauczycieli. Celem projektowanych zmian jest umocnienie motywa-
cyjnego charakteru awansu zawodowego i systemu wynagradzania nauczycieli.

Realizacji powy¿szego celu s³u¿yæ maj¹ nastêpuj¹ce narzêdzia:
1) Zmiana w systemie rozwoju w zawodzie nauczyciela sprzyjaj¹ca umacnianiu

presti¿u nauczycieli;
2) Modyfikacja organizacji czasu pracy nauczyciela, maj¹ca na celu podniesienie

efektywnoœci pracy z uczniem. Zmiana ta ma zapewniæ w szczególnoœci przeznaczenie
odpowiedniej czêœci czasu pracy ca³ej szko³y na realizowanie zajêæ edukacyjnych
w sposób zindywidualizowany – proponowane zindywidualizowane sposoby postêpo-
wania dotycz¹ przede wszystkim dzieci i m³odzie¿y o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych;

3) Zwiêkszenie wynagrodzeñ nauczycieli od wrzeœnia 2010 r. o 7% oraz dalszy
wzrost wynagrodzeñ nauczycieli z uwzglêdnieniem uwarunkowañ bud¿etowych, z za-
miarem osi¹gniêcia w latach 2007–2012 wzrostu w ³¹cznej wysokoœci œrednio o 50%.
Ponadto dalsze zmniejszanie ró¿nic pomiêdzy wynagrodzeniem nauczycieli sta¿ystów
i nauczycieli dyplomowanych. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, i¿ œrednie wynagrodzenie na-
uczycieli w latach 2007–2009 wzros³o ju¿ w przypadku nauczycieli sta¿ystów
o 47,93%, nauczycieli kontraktowych o 31,30%, nauczycieli mianowanych o 21,69%,
nauczycieli dyplomowanych o 20,95%. Jedyn¹ grup¹ zawodow¹ w pañstwowej sferze
bud¿etowej, która w 2010 r. otrzyma podwy¿kê wynagrodzeñ, s¹ nauczyciele.

Jak wynika z powy¿szego, projektowane zmiany legislacyjne w zakresie statusu za-
wodowego nauczycieli wychodz¹ naprzeciw problemom opisanym w za³¹czonym liœcie
jednego z przedstawicieli œrodowiska nauczycielskiego, z którymi boryka siê polska
szko³a. Nale¿y ponadto podkreœliæ, i¿ projektowane zmiany zak³adaj¹ wprowadzenie
nowych rozwi¹zañ systemowych w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, a nie je-
dynie niewielkich korekt istniej¹cych rozwi¹zañ. Projektowane rozwi¹zania systemowe
bêd¹ zmierzaæ w kierunku podniesienia presti¿u zawodu nauczyciela, wzrostu wyna-
grodzeñ i zwiêkszenia mo¿liwoœci wyró¿niania nauczycieli szczególnie zaanga¿owa-
nych w wykonywanie powierzonych obowi¹zków, zwiêkszenia efektywnoœci pracy
szko³y oraz wzmocnienia indywidualizacji pracy z uczniem.

Odnosz¹c siê do pozosta³ych pytañ zawartych w oœwiadczeniu, pozwolê sobie wyra-
ziæ nastêpuj¹c¹ opiniê.

W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprawnienia zwi¹zków zawodowych
w kontekœcie procedury awansu zawodowego, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych przepi-
sów, nie naruszaj¹ konstytucyjnego prawa do równego traktowania obywateli.

Zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póŸn. zm.) na wniosek nauczyciela w sk³ad komisji
kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ nauczyciela kon-
traktowego oraz na stopieñ nauczyciela dyplomowanego, a tak¿e komisji egzaminacyj-
nej dla nauczycieli ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego,
wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku zwi¹zku zawodowego. Nale¿y zauwa-
¿yæ, i¿ przepis art. 59 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z póŸn. zm.) zapewnia wolnoœæ zrzeszania siê w zwi¹z-
kach zawodowych. W myœl art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodo-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póŸn. zm.) zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹
pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a tak¿e broni¹ ich godnoœci, praw
oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.
Na podstawie powo³anego przepisu zwi¹zki zawodowe s¹ upowa¿nione do reprezento-
wania i obrony interesów pracowniczych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.
W œwietle powy¿szych gwarancji ustawowych uzasadnione jest zatem umo¿liwienie
przedstawicielowi zwi¹zku zawodowego obrony praw i interesów nauczyciela w proce-
durze awansu zawodowego. Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, i¿ nie dochodzi tu do nierów-
nego traktowania nauczycieli, gdy¿ ka¿dy nauczyciel ma prawo wyst¹piæ z wnioskiem
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o powo³anie w sk³ad komisji przedstawiciela wskazanego we wniosku zwi¹zku zawodo-
wego.

Nale¿y ponadto podkreœliæ, i¿ przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie przyznaj¹
nauczycielom urlopowanym lub zwolnionym z obowi¹zku œwiadczenia pracy na pod-
stawie przepisów ustawy o zwi¹zkach zawodowych ¿adnych dodatkowych uprawnieñ
w zakresie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Jednym z warunków nadania na-
uczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest odbycie sta¿u zakoñczonego
pozytywn¹ ocen¹ dorobku zawodowego nauczyciela, z zastrze¿eniem art. 9e ust. 1–3.
Zgodnie z art. 9e ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela nauczyciel urlopowany lub zwol-
niony z obowi¹zku œwiadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy o zwi¹zkach za-
wodowych, posiadaj¹cy okres urlopowania lub zwolnienia z obowi¹zku œwiadczenia
pracy trwaj¹cy nieprzerwanie co najmniej 3 lata, mo¿e odpowiednio z³o¿yæ wniosek
o podjêcie postêpowania egzaminacyjnego o awans na stopieñ nauczyciela mianowa-
nego lub wniosek o podjêcie postêpowania kwalifikacyjnego o awans na stopieñ nau-
czyciela dyplomowanego odpowiednio po up³ywie 5 lat od dnia nadania stopnia
nauczyciela kontraktowego i po up³ywie 4 ³at od dnia nadania stopnia nauczyciela
mianowanego. W przypadku zatem nauczycieli zwi¹zkowców równoznaczny z okresem
sta¿u jest okres urlopowania lub zwolnienia z obowi¹zku œwiadczenia pracy. Zgodnie
z § 9 ust. 2 pkt 6 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia
2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
Nr 260, poz. 2593, z póŸn. zm.) do wniosku o podjêcie postêpowania kwalifikacyjnego
lub egzaminacyjnego nauczyciele zwi¹zkowcy za³¹czaj¹ m.in. sprawozdanie z realiza-
cji, w okresie ostatnich 3 lat, zadañ odpowiednio na rzecz oœwiaty, pomocy spo³ecznej
lub postêpowania w sprawach nieletnich – potwierdzone przez w³aœciwy organ organi-
zacji zwi¹zkowej, w której nauczyciel pe³ni funkcjê z wyboru. Nale¿y jednak zauwa¿yæ,
i¿ przepisy ustawy – Karta Nauczyciela pozwalaj¹ uznaæ pewne okresy za równowa¿ne
z okresem sta¿u nie tylko nauczycielom zwi¹zkowcom, lecz tak¿e innym nauczycielom,
w przypadku których odbywanie sta¿u by³oby znacznie utrudnione lub niemo¿liwe.
Poza nauczycielami zwi¹zkowcami sta¿u nie odbywaj¹ równie¿ nauczyciele mianowani
zatrudnieni na stanowiskach wymagaj¹cych kwalifikacji pedagogicznych w organach
nadzoru pedagogicznego i innych jednostkach oraz dyrektorzy szkó³. Wszyscy nauczy-
ciele ubiegaj¹cy siê o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego musz¹ nato-
miast spe³niæ warunki, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,
a tak¿e wymagania okreœlone w § 6 ust. 2, § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora
szko³y lub placówki wy³ania siê w drodze konkursu. W œwietle art. 36a ust. 6 powo³a-
nej ustawy w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadz¹cy szko³ê lub placówkê
powo³uje komisjê konkursow¹ w sk³adzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadz¹cego szko³ê lub placówkê;
2) dwóch przedstawicieli organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny;
3) po jednym przedstawicielu:

a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
c) zak³adowych organizacji zwi¹zkowych, przy czym przedstawiciel zwi¹zku zawo-

dowego nie mo¿e byæ zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.
W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej tryb wy³aniania kandydata na stano-

wisko dyrektora szko³y oraz sk³ad komisji konkursowej gwarantuj¹ rzetelnoœæ i obiek-
tywnoœæ przeprowadzanego postêpowania konkursowego.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Lilla Jaroñ

224 48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r.



Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W paŸdzierniku ubieg³ego roku prawomocnym orzeczeniem S¹d Okrêgo-
wy w £odzi utrzyma³ w mocy wyrok skazuj¹cy ³ódzk¹ emerytkê, oskar¿on¹
o nara¿enie Skarbu Pañstwa na stratê 6 gr, ³¹cznie z odsetkami. S¹d pierw-
szej instancji ukara³ emerytkê grzywn¹ w wysokoœci 500 z³ i kosztami proce-
su, nastêpnie grzywnê ³askawie zmniejszono i kobiecie wyznaczono 130 z³
grzywny i 170 z³ kosztów procesu.

Kobieta zosta³a oskar¿ona w paŸdzierniku 2008 r. Do kiosku, w którym
pracowa³a, przyszed³ mê¿czyzna i poprosi³ o skserowanie legitymacji. Eme-
rytka zainkasowa³a za us³ugê 30 gr, lecz nie nabi³a tej kwoty na kasê fiskal-
n¹. Mia³a pecha, bo mê¿czyzna po chwili wróci³ z inspektorem z urzêdu
skarbowego i za¿¹da³ paragonu. Kioskarka nie nabi³a 30 gr na kasê, a fiskus
straci³ 2 gr, czyli 7%. Kobieta t³umaczy³a, ¿e urz¹dzenie do kserowania jest
nowe i jeszcze nie otrzyma³a od w³aœciciela kodu, dziêki któremu mog³aby na-
biæ us³ugê na kasê. To nie przekona³o inspektora i kobieta zosta³a ukarana
mandatem, którego nie przyjê³a. W konsekwencji urz¹d kontroli skarbowej
sporz¹dzi³ piêciostronicowy akt oskar¿enia i odda³ sprawê do s¹du.

Ostatecznie, za spraw¹ wyj¹tkowo gorliwego urzêdnika skarbowego,
Skarb Pañstwa odzyska³ swoje grosze kosztem kilkunastu lub wiêcej tysiêcy
z³otych, jakie trzeba by³o wyp³aciæ za czas poœwiêcony przez kontrolera skar-
bowego, prokuratora, sêdziego, po przeprowadzeniu postêpowania prowa-
dzonego przez d³ugich dwanaœcie miesiêcy.

W zwi¹zku z opisanym, bulwersuj¹cym wielu komentatorów zdarzeniem
uprzejmie proszê Pana Ministra o wyra¿enie swojej opinii na temat opisanego
zdarzenia i racjonalnoœci postêpowania organów fiskalnych w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 3 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pana Senatora Marka Trzciñskiego z³o¿onym podczas

48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r. uprzejmie wyjaœniam, co nastêpuje.
Obowi¹zek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastoso-

waniu kas rejestruj¹cych ci¹¿y na podatnikach podatku od towarów i us³ug dokonu-
j¹cych sprzeda¿y, m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej. Obowi¹zek ten wynika wprost z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.).

Z kolei przepisy Kodeksu karnego skarbowego penalizuj¹ naruszenie wskazanego
wy¿ej obowi¹zku, ³¹cz¹c je z okreœlon¹ sankcj¹ karn¹. Czyn zabroniony – w œwietle te-
go Kodeksu – pope³nia ka¿da osoba, która wbrew przepisom ustawy, dokona sprzeda¿y
z pominiêciem kasy rejestruj¹cej.
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W zwi¹zku z faktem, i¿ pracownicy Urzêdu Kontroli Skarbowej w £odzi ujawnili fakt
niezaewidencjonowania sprzeda¿y us³ugi kserograficznej na kasie rejestruj¹cej, in-
spektor kontroli skarbowej tego Urzêdu s³usznie zaproponowa³ sprawcy czynu przyjê-
cie mandatu karnego kredytowanego za pope³nienie wykroczenia skarbowego. Z uwagi
na odmowê przyjêcia mandatu karnego, inspektor kontroli skarbowej, zobligowany by³
– zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego – wszcz¹æ dochodzenie, które na-
stêpnie zakoñczone zosta³o wniesieniem do S¹du Rejonowego dla £odzi-Widzewa aktu
oskar¿enia. S¹d Rejonowy, po rozpoznaniu sprawy, wyda³ wyrok skazuj¹cy, który
utrzymany zosta³ w mocy przez s¹d II instancji. S¹d Rejonowy w uzasadnieniu roz-
strzygniêcia podkreœli³, i¿ „...czyn pope³niony przez oskar¿on¹ jest czynem bezpraw-
nym, zawinionym, karalnym i karygodnym. Jego spo³eczna szkodliwoœæ osi¹ga stopieñ
wiêkszy ni¿ znikomy...”.

Odnosz¹c siê do przedmiotowego zakresu sprawy nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ wartoœæ
uszczuplonej nale¿noœci publicznoprawnej jest bez decyduj¹cego znaczenia z punktu
widzenia istoty czynu, polegaj¹cego na niezaewidencjonowaniu transakcji sprzeda¿y
na kasie rejestruj¹cej. O pope³nieniu tego czynu decyduje bowiem sam fakt nierespek-
towania porz¹dku prawnego w powy¿szym zakresie. Skoro ustawodawca wprowadzi³
obowi¹zek ustawowy i jednoczeœnie w Kodeksie karnym skarbowym okreœli³ zachowa-
nie polegaj¹ce na jego naruszeniu jako czyn zabroniony, dlatego s³u¿by skarbowe zob-
ligowane s¹ przedmiotowe obowi¹zki egzekwowaæ.

Zaniechanie œcigania czynów polegaj¹cych na nieewidencjonowaniu sprzeda¿y na
kasach rejestruj¹cych by³oby bowiem niezgodne z zasad¹ legalizmu, a tak¿e niespra-
wiedliwe i pozostaj¹ce w sprzecznoœci z interesem uczciwych podatników, rzetelnie
i sumiennie rozliczaj¹cych siê z fiskusem. Równie¿ S¹d Rejonowy w wydanym wyroku
podkreœli³, ¿e „...bierze pod uwagê interes uczciwych podatników, klientów, a tak¿e
Skarbu Pañstwa”.

Jak pokazuje praktyka organów skarbowych, czêstokroæ niezaewidencjonowanie
transakcji sprzeda¿y nie ma charakteru incydentalnego, gdy¿ zachowanie sprawcy
ujawnione w okreœlonym dniu, w rzeczywistoœci nosi charakter wielokrotnych naru-
szeñ ustawowych obowi¹zków, utrzymuj¹cych siê przez d³u¿szy okres czasu, powodu-
j¹c tym samym zani¿anie obrotów z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.
Taka sytuacja mia³a miejsce równie¿ w przedmiotowej sprawie.

Dzia³anie inspektora kontroli skarbowej w sprawie, której dotyczy oœwiadczenie,
by³o zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, jak równie¿ spotka³o siê z aprobat¹
s¹dów orzekaj¹cych. S¹d Rejonowy, rozpoznaj¹cy przedmiotow¹ sprawê, w uzasadnie-
niu wyroku wyraŸnie podkreœli³, ¿e „...nie mo¿na dawaæ przyzwolenia na ³amanie prze-
pisów prawa podatkowego... takie przyzwolenie prowadziæ by mog³o do tworzenia
wœród spo³eczeñstwa wzorców zachowañ bezprawnych, co jest niedopuszczalne”. Sta-
nowisko S¹du Rejonowego podzieli³ równie¿ S¹d Okrêgowy w £odzi.

Reasumuj¹c, nale¿y podkreœliæ, ¿e dzia³ania podejmowane przez s³u¿by skarbowe
s¹ w pe³ni racjonalne, wp³ywaj¹ bowiem na zmniejszenie szarej strefy, przyczyniaj¹c
siê jednoczeœnie do zwiêkszenia wp³ywów bud¿etowych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Andrzej Parafianowicz
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

W czerwcu ubieg³ego roku orzeczeniem prawomocnym S¹d Okrêgowy
w £odzi utrzyma³ w mocy wyrok skazuj¹cy ³ódzk¹ emerytkê, oskar¿on¹ o na-
ra¿enie Skarbu Pañstwa na stratê szeœciu groszy, ³¹cznie z odsetkami. S¹d
pierwszej instancji ukara³ emerytkê grzywn¹ w wysokoœci 500 z³ i obci¹¿y³
kosztami procesu, nastêpnie grzywnê ³askawie zmniejszono. Kobiecie wy-
znaczono 130 z³ grzywny i nakazano poniesienie wynosz¹cych 170 z³ kosz-
tów procesu.

Kobieta zosta³a oskar¿ona w paŸdzierniku 2008 r. Do kiosku, w którym
pracowa³a, przyszed³ mê¿czyzna i poprosi³ o skserowanie legitymacji. Eme-
rytka zainkasowa³a za us³ugê 30 gr, lecz nie nabi³a tej kwoty na kasê fiskal-
n¹. Mia³a pecha, bo mê¿czyzna po chwili wróci³ z inspektorem z urzêdu
skarbowego i za¿¹da³ paragonu. Kioskarka nie nabi³a 30 gr na kasê, a fis-
kus straci³ 2 gr, czyli 7% podatku. Kobieta t³umaczy³a, ¿e urz¹dzenie do kse-
rowania jest nowe i jeszcze nie otrzyma³a od w³aœciciela kodu, dziêki
któremu mog³aby nabiæ us³ugê na kasê. To nie przekona³o inspektora i ko-
bieta zosta³a ukarana mandatem, którego nie przyjê³a. W konsekwencji
Urz¹d Kontroli Skarbowej sporz¹dzi³ piêciostronicowy akt oskar¿enia i od-
da³ sprawê do s¹du.

Zdaniem s¹du emerytura kobiety wynosi 1,7 tysi¹ca z³, jeŸdzi ona toyot¹
i staæ j¹ na zap³acenie tej kary, która ma zadzia³aæ na ni¹ wychowawczo.
W czerwcu sêdzia Dorota Siewierska, uzasadniaj¹c wyrok, mówi³a: „Gdyby
nie zapad³ wyrok skazuj¹cy, zachêca³oby to innych (...) do ³amania prawa po-
datkowego, a takiego przyzwolenia byæ nie mo¿e”.

Skarb Pañstwa odzyska³ swoje grosze kosztem kilkunastu lub wiêcej ty-
siêcy z³otych, jakie trzeba by³o wyp³aciæ za czas poœwiêcony przez kontrolera
skarbowego, prokuratora, sêdziego, po przeprowadzeniu postêpowania pro-
wadzonego przez d³ugich dwanaœcie miesiêcy.

W tej sprawie, na któr¹ trzeba by³o roku, s¹d wymierzy³ sprawiedli-
woœæ, ale tak¿e wywo³a³ dyskusjê i komentarze obywateli, wœród nich
przedstawicieli zawodów prawniczych. Jak s¹dzê, autorytet wymiaru spra-
wiedliwoœci zosta³ nadszarpniêty, a zas¹dzona kara nie wywo³a³a oczeki-
wanych skutków.

W zwi¹zku z opisanym, bulwersuj¹cym wielu komentatorów zdarzeniem
uprzejmie proszê Pana Ministra o wyra¿enie swojej opinii w przedstawionej
sprawie. Proszê tak¿e o informacjê, czy podejmowane s¹ dzia³ania, które pro-
wadzi³yby do racjonalnego postêpowania pracowników zatrudnionych w or-
ganach œcigania i w instytucjach zwi¹zanych z wymiarem sprawiedliwoœci.
I czy w przypadku braku racjonalnoœci decyzji istniej¹ procedury, w oparciu
o które prowadzona jest ocena tego typu postêpowania? Czy pracownicy
s¹downictwa i organów œcigania ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za nieracjonal-
ne, choæ zgodne z przepisami postêpowanie? Dlaczego w takiej prostej spra-
wie, jak opisywana, postêpowanie s¹dowe musi trwaæ wiele miesiêcy?
Uprzejmie proszê o zajêcie stanowiska we wskazanej sprawie.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Marka Trzciñskiego z³o¿one podczas

48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., a przes³ane przy piœmie Wicemar-
sza³ka Senatu z dnia 16 lutego 2010 r., uprzejmie informujê, co nastêpuje.

Podstawê oœwiadczenia Pana Senatora Marka Trzciñskiego stanowi sprawa Pani
Ewy S., rozpoznana przez S¹d Rejonowy dla £odzi-Widzewa w £odzi. Dochodzenie w tej
sprawie nie by³o wszczête i prowadzone przez Prokuraturê lub Policjê, lecz przez Urz¹d
Kontroli Skarbowej w £odzi, który nie podlega nadzorowi Ministra Sprawiedliwoœci, ale
nadzorowi Ministra Finansów, tak samo jak wszystkie pozosta³e urzêdy kontroli skar-
bowej. St¹d te¿ w zakresie dzia³añ podejmowanych przez te urzêdy kompetentny do
udzielenia odpowiedzi jest Minister Finansów.

Urz¹d Kontroli Skarbowej w £odzi jako oskar¿yciel publiczny zarzuci³ Ewie S. po-
pe³nienie wykroczenia skarbowego z art. 62 § 5 w zw. z art. 62 § 4 Kodeksu karnego
skarbowego polegaj¹cego na tym, ¿e jako sprzedawca w kiosku nale¿¹cym do S³awomi-
ra J., prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹ FHU S³awex, w dniu 21 paŸ-
dziernika 2008 r. w £odzi przy ul. Przybyszewskiego 30, dokona³a sprzeda¿y
detalicznej z pominiêciem kasy rejestruj¹cej, czym naruszy³a przepis art. 111 ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, 535 poz. ze
zm.). Przepis art. 62 § 4 k.k.s. okreœla przestêpstwo skarbowe polegaj¹ce na tym, ¿e je-
go sprawca wbrew przepisom ustawy dokona sprzeda¿y z pominiêciem kasy rejestru-
j¹cej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestruj¹cej, stwierdzaj¹cego dokonanie
sprzeda¿y. Zgodnie zaœ z art. 62 § 5 k.k.s. w wypadku mniejszej wagi czyn taki stanowi
wykroczenie. W doktrynie uwa¿a siê, ¿e wypadek mniejszej wagi stanowi czyn o zna-
mionach typu podstawowego z przewag¹ elementów ³agodz¹cych o charakterze
podmiotowo-przedmiotowym (por. R. Stefañski, Okolicznoœci uzasadniaj¹ce przyjêcie
wypadku mniejszej wagi, PiPr 1996, nr 12, s. 125 in.). Zatem w œwietle Kodeksu karne-
go skarbowego wykroczenie z art. 62 § 5 k.k.s. w zw. z art. 62 § 4 k.k.s. pope³nia ka¿da
osoba, która wbrew przepisom ustawy, dokona sprzeda¿y z pominiêciem kasy reje-
struj¹cej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestracyjnej, stwierdzaj¹cego dokonanie
sprzeda¿y. Jest to wykroczenie skarbowe o charakterze formalnym, do którego zna-
mion nie nale¿y wartoœæ uszczuplonej lub nara¿onej na uszczuplenie nale¿noœci publicz-
noprawnej. W przypadku tego wykroczenia nie chodzi o karalnoœæ uszczuplenia
nale¿noœci publicznoprawnej, lecz o naruszenie prawnego obowi¹zku ewidencjonowa-
nia obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych. Dla bytu
tego czynu zabronionego nie ma zatem ¿adnego znaczenia, jaka by³a wartoœæ dokona-
nej transakcji czy us³ugi, ani te¿ wysokoœæ uszczuplonej nale¿noœci publicznoprawnej.
Zmiana tych znamion, tak jak ka¿da zmiana przepisów prawa mo¿liwa jest jedynie
w drodze stosownej inicjatywy legislacyjnej. Organy prowadz¹ce postêpowanie karne
obowi¹zane s¹ do stosowania obowi¹zuj¹cego prawa. Zgodnie z zasad¹ skargowoœci
wyra¿on¹ w art. 14 §1 Kodeksu postêpowania karnego s¹d jest obowi¹zany do wszczê-
cia postêpowania s¹dowego w przypadku wniesienia skargi przez uprawnionego
oskar¿yciela. Oczywiœcie w ka¿dym przypadku s¹d dokonuje oceny stopnia spo³ecznej
szkodliwoœci czynu bior¹c pod uwagê okolicznoœci zwi¹zane œciœle ze stron¹ podmioto-
w¹ i przedmiotow¹ konkretnego czynu. S¹dy obu instancji orzekaj¹ce w sprawie, w pi-
semnych motywach wyroków bardzo dok³adnie i wyczerpuj¹co uzasadni³y swoje
stanowisko, w tym dokona³y starannej oceny stopnia spo³ecznej szkodliwoœci czynu,
wskazuj¹c przyczyny dla których uzna³y, ¿e czyn obwinionej oznacza siê wiêkszym ni¿
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znikomy stopniem spo³ecznej szkodliwoœci. S¹ to merytoryczne orzeczenia s¹dów, przy
wydawaniu których, zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, sêdziowie s¹ niezawiœli
i podlegaj¹ tylko ustawom. Oznacza to, ¿e sêdziowie podejmuj¹ swoje rozstrzygniêcia
w sposób niezawis³y, dzia³aj¹c w oparciu o prawo i zgodnie ze swoim sumieniem i we-
wnêtrznym przekonaniem. Oznacza to równie¿ niedopuszczalnoœæ wywierania nacis-
ku na sêdziego w zakresie wydawanych przez niego orzeczeñ. St¹d te¿ art. 39 ustawy
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) stanowi, ¿e
czynnoœci nadzorcze Ministra Sprawiedliwoœci nie mog¹ wkraczaæ w dziedzinê, w któ-
rej sêdziowie s¹ niezawiœli, a wiêc w treœæ wyroków i postanowieñ, których prawid³o-
woœæ mo¿e byæ badana wy³¹cznie w trybie przewidzianym w Kodeksie postêpowania
karnego. W przedmiotowej sprawie wyrok S¹du Rejonowego dla £odzi-Widzewa w £o-
dzi poddany zosta³, zgodnie z przepisami Kodeksu postêpowania karnego, kontroli in-
stancyjnej przez S¹d Okrêgowy w £odzi, który ten wyrok utrzyma³ w mocy, uznaj¹c
apelacjê Ewy S. za oczywiœcie bezzasadn¹. Minister Sprawiedliwoœci, w ramach spra-
wowanego nadzoru nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ s¹dów, nie jest uprawniony do
dokonywania oceny orzeczeñ s¹dowych. W granicach nadzoru zosta³a natomiast doko-
nana ocena sprawnoœci postêpowania s¹dowego. Akt oskar¿enia wp³yn¹³ w tej sprawie
w dniu 16 grudnia 2008 r., a w dniu 11 lutego 2009 r. zosta³ wydany wyrok nakazowy,
od którego obwiniona, Pani Ewa S. w dniu 23 lutego 2009 r. wnios³a sprzeciw. Nastêp-
nie s¹d I instancji rozpozna³ sprawê na dwóch terminach rozprawy 27 kwietnia
i 23 czerwca 2009 r. i wyda³ wyrok. Od tego wyroku zosta³a z³o¿ona przez Pani¹ Ewê S.
apelacja, która wp³ynê³a do s¹du w dniu 30 lipca 2009 r. Po otrzymaniu przez s¹d po-
twierdzenia odbioru zawiadomieñ o przyjêciu apelacji, akta tej sprawy niezw³ocznie,
w dniu 20 sierpnia 2009 r. zosta³y przekazane do S¹du Okrêgowego w £odzi, który na
dzieñ 28 paŸdziernika 2009 r. wyznaczy³ termin rozprawy apelacyjnej i w tym dniu wy-
da³ wyrok. Wyrok ten jest prawomocny. Maj¹c na uwadze wskazane okolicznoœci,
sprawnoœæ postêpowania w przedmiotowej sprawie nie budzi zastrze¿eñ.

Akta tej sprawy aktualnie badane s¹ przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ponadto uprzejmie informujê, ¿e oœwiadczenie Pana Senatora zosta³o, stosownie

do rygorów wynikaj¹cych z przepisu art. 521 Kodeksu postêpowania karnego, przes³a-
ne do Biura Postêpowania S¹dowego Prokuratury Krajowej w celu zbadania czy istnie-
j¹ warunki do wniesienia kasacji.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Marka Trzciñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Jak wykazuj¹ badania, co roku z powodu palenia papierosów umiera

w Polsce 70 tysiêcy ludzi. Oko³o 9 milionów Polaków pali regularnie 15–20
sztuk papierosów dziennie. Codziennie zaczyna paliæ oko³o 500 nieletnich
ch³opców i dziewcz¹t, a w ci¹gu roku próbuje palenia oko³o 180 tysiêcy
dzieci. Bardzo istotnym problemem jest tak zwane bierne palenie. Przeby-
wanie w zadymionych pomieszczeniach jest tak samo szkodliwe, jak palenie
papierosów. U biernych palaczy wzrasta ryzyko raka p³uc, a tak¿e wielu
schorzeñ uk³adów sercowo-naczyniowego i oddechowego. Wdychanie dymu
tytoniowego najbardziej szkodzi kobietom w ci¹¿y i ma³ym dzieciom. Szacuje
siê, ¿e oko³o 4 milionów dzieci w Polsce codziennie wdycha z dymem tytonio-
wym substancje toksyczne i rakotwórcze. A dym papierosowy to przecie¿ jed-
na z najbardziej toksycznych substancji, jakie wdycha cz³owiek.

W raporcie szwedzkiego Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego osza-
cowano koszty zwolnieñ, chorób i zgonów palaczy spowodowane nikotyn¹
na oko³o 367 milionów dolarów. Wprowadzenie w Irlandii zakazu palenia
w miejscach publicznych spowodowa³o zmniejszenie liczby zawa³ów serca
o 10%, a co za tym idzie – równie¿ kosztów zwi¹zanych z leczeniem tego scho-
rzenia.

Leki przeciwnowotworowe czy przeciwastmatyczne, dostêpne nierzadko
za 1 grosz, kosztuj¹ znacznie wiêcej nasze spo³eczeñstwo ni¿ przychód z po-
datku akcyzowego za papierosy. Spo³eczeñstwo polskie ma œwiadomoœæ za-
gro¿eñ, dlatego kierujê proœbê do Pani Minister o wskazanie kosztów
zwolnieñ, chorób i zgonów polskich palaczy, spowodowanych nikotyn¹. Pro-
szê te¿ o przedstawienie przez Pani¹ Minister opinii na temat ustawy wpro-
wadzaj¹cej zakaz palenia w miejscach publicznych, a tak¿e o informacjê, na
jakim etapie s¹ prace nad wspomnian¹ ustaw¹ i kiedy mo¿na oczekiwaæ ich
zakoñczenia.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.09

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pytanie zawarte w oœwiadczeniu senatora Marka Trzciñskiego

w sprawie zagro¿enia ze strony chorób odtytoniowych i prac nad nowelizacj¹ ustawy,
przes³anym przy piœmie Pana Marsza³ka BPS/DSK-043-2438/10 z 16 lutego br.,
uprzejmie wyjaœniam, ¿e 4 marca br. odby³o siê trzecie czytanie komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu
i wyrobów tytoniowych. Na skutek przyjêcia przez Sejm niektórych poprawek i wnios-
ków mniejszoœci uchwalona ustawa znacznie odbiega od projektu przygotowanego
przez Komisjê zdrowia, a w rezultacie nie poprawia w istotnym stopniu stanu ochrony
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przed nara¿eniem na dym tytoniowy. Niekorzystne jest zw³aszcza pozostawienie mo¿li-
woœci wydzielania palarni w zak³adach opieki zdrowotnej, w instytucjach edukacyj-
nych, a tak¿e w lokalach gastronomicznych. Ponadto przyjêto, ¿e w lokalach
o powierzchni nie przekraczaj¹cej 100 m2 w³aœciciel bêdzie móg³ decydowaæ, czy dany
lokal jest przeznaczony dla pal¹cych, czy dla niepal¹cych. Jest to rozwi¹zanie wadliwe
ze wzglêdów zdrowotnych i spo³ecznych, które Komisja Zdrowia odrzuci³a. Takie roz-
wi¹zanie stosowano w Hiszpanii, ale po negatywnych doœwiadczeniach odst¹piono od
niego.

Podzielam opiniê Pana Senatora na temat skali nara¿enia ludnoœci na dym tytonio-
wy w naszym kraju, a tak¿e powagi zagro¿enia ze strony chorób odtytoniowych. Poza
stratami zdrowotnymi koszty materialne tych chorób przekraczaj¹ znacznie korzyœci
dla bud¿etu z tytu³u podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych. Badania Banku
Œwiatowego dowodz¹, ¿e straty spo³eczeñstwa i gospodarki s¹ 2 do 3 razy wy¿sze ni¿
bezpoœrednie korzyœci bud¿etu i odnosz¹ siê do krajów europejskich. W Polsce podob-
nych badañ dot¹d nie prowadzono ze wzglêdu na niedostatek funduszy i brak warszta-
tu. W planach wspó³pracy Ministerstwa Zdrowia z WHO takie badania s¹ brane pod
uwagê.

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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Oœwiadczenie senatora Edmunda Wittbrodta

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Od d³u¿szego czasu media przekazuj¹ informacje o skargach polskich
przedsiêbiorców na uci¹¿liwe procedury celne w polskich portach powodu-
j¹ce, ¿e krajowi importerzy wol¹ korzystaæ z portów Europy Zachodniej. We-
d³ug szacunków powoduje to uszczuplenie bud¿etu pañstwa nawet o kwotê
2 miliardów z³ rocznie.

W 2006 r. zapowiadano wprowadzenie stosowania procedur uproszczo-
nych przez spedytorów i agencje celne na przejœciach granicznych przy dopu-
szczaniu towarów do obrotu. Umo¿liwia³y to uchwalone zmiany legislacyjne
w polskim prawie podatkowym („Gazeta Prawna” z 30.06.2006 r.). W tygo-
dniku „Wprost” z 20.12.2009 r. w artykule „Ucieczka z polskich portów” czy-
tamy jednak, ¿e tendencja w minionych latach nie uleg³a zmianie i nadal
polscy przedsiêbiorcy wol¹ korzystaæ z takich portów jak Hamburg, Antwer-
pia czy Rotterdam, gdzie za³atwienie formalnoœci trwa kilka godzin, a nie –
jak jest to w Polsce – kilka czy kilkanaœcie dni. Wed³ug szacunków przedsta-
wicieli jednej ze spó³ek, dzia³aj¹cej w porcie w Hamburgu, na któr¹ powo³u-
je siê tygodnik, w 2008 r. w niemieckim porcie odprawiono 616 tysiêcy
polskich kontenerów. W tym samym czasie przez port w Gdyni przesz³o ich
611 tysiêcy.

Wed³ug polskich przedsiêbiorców jednym ze sposobów na zachêcenie do
korzystania z polskich portów jest ustanowienie przedstawicielstwa podat-
kowego, którego funkcjê móg³by pe³niæ spedytor i jego agencje celne. Taki
przedstawiciel podatkowy na podstawie upowa¿nienia podmiotu unijnego,
niezarejestrowanego w Polsce, by³by uprawniony do dokonywania w Polsce
odpraw celnych towarów bêd¹cych przedmiotem wysy³ki z kraju trzeciego
do innych krajów Unii – tak jak to ma miejsce w pozosta³ych krajach cz³on-
kowskich.

Zwracam siê zatem z zapytaniem, czy Ministerstwo Finansów – we
wspó³pracy z innymi w³aœciwymi ministerstwami – prowadzi prace nad
usprawnieniem przepisów, które zachêca³yby nie tylko polskich, ale równie¿
zagranicznych przedsiêbiorców do korzystania z naszych portów. Po naszym
wejœciu do Unii Europejskiej firmy mog¹ korzystaæ z ka¿dego portu na terenie
Wspólnoty, co jest szans¹ na pozyskanie sporych œrodków finansowych dla
bud¿etu pañstwa.

Edmund Wittbrodt

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 16 lutego 2010 r. znak: BPS/DSK-

-043-2439/10, przy którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senato-
ra Edmunda Wittbrodta na 48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. w sprawie
przepisów, które zachêca³yby polskich przedsiêbiorców do dokonywania odpraw cel-
nych towarów w polskich portach, uprzejmie informujê.
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Polskie przepisy od lat staj¹ siê coraz bardziej korzystne z punktu widzenia wpro-
wadzanych usprawnieñ w odniesieniu do samych odpraw celnych towarów, jak i rozli-
czeñ nale¿noœci celno-podatkowych zwi¹zanych z importem towarów. Prowadzone s¹
te¿ prace nad kolejnymi u³atwieniami.

I. W zakresie prawa celnego:
W ostatnim czasie podjêto szereg dzia³añ, maj¹cych na celu u³atwienie podmiotom

prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Wprowadzono nowe przepisy, m.in. zmieniono
przepisy dotycz¹ce stosowania procedur uproszczonych, wprowadzono Pojedyncze Po-
zwolenie na Stosowanie Procedur Uproszczonych (SASP), umo¿liwiono dokonywanie
wywozowych zg³oszeñ celnych w obrocie pocztowym w formie elektronicznej z wykorzy-
staniem systemu ECS. Obecnie trwaj¹ prace nad wdro¿eniem podpisu elektroniczne-
go, umo¿liwiaj¹cego podmiotom sk³adanie zg³oszeñ elektronicznych w systemie
CELINA.

Podobnie w celu u³atwienia prowadzenia dzia³alnoœci osób dokonuj¹cych obrotu
towarowego z zagranic¹ podjêto prace nad wprowadzeniem koncepcji „Single Window”,
tj. systemu pojedynczego okienka umo¿liwiaj¹cego wymianê informacji dostarczanych
organom celnym przez przedsiêbiorców ze s³u¿bami granicznymi zaanga¿owanymi
w transgraniczny przep³yw towarów. Idea tej koncepcji sprowadza siê do tego, i¿ dane
przekazywane organom celnym przez przedsiêbiorców by³yby udostêpniane, z posza-
nowaniem przepisów dotycz¹cych ochrony danych, innym organom zaanga¿owanym
w kontrolê towarów, takim jak policja, stra¿ graniczna, organy weterynaryjne i œrodo-
wiskowe. Kontrole prowadzone przez ró¿ne organy zosta³yby zharmonizowane, dziêki
czemu dany przedsiêbiorca przekazywa³by dane tylko raz, a wspomniane organy prze-
prowadza³yby kontrolê towarów w tym samym czasie i miejscu.

II. W zakresie podatku od towarów i us³ug:
1. Rozliczenia podatku VAT z tytu³u importu towarów w du¿ej czêœci dokonywane

s¹ bezpoœrednio w deklaracji podatkowej. Art. 33a ustawy o podatku od towarów i us³ug
przewiduje mo¿liwoœæ wykazywania podatku nale¿nego z tytu³u importu towarów
bezpoœrednio w deklaracji podatkowej bez koniecznoœci uiszczania tego podatku
w urzêdzie celnym. Uproszczenie to uwarunkowane jest spe³nieniem okreœlonych
przepisami warunków.

2. Zwolniony zosta³ od podatku od towarów i us³ug import towarów, w przypadku
gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium pañstwa cz³onkowskiego
Wspólnoty Europejskiej inne ni¿ terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju przez im-
portera tych towarów nast¹pi w ramach wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów (§ 13
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykona-
nia niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug – Dz. U. Nr 224,
poz. 1799).

Wprowadzenie okreœlonych uwarunkowañ umo¿liwiaj¹cych skorzystanie z obu
tych preferencji jest podyktowane koniecznoœci¹ zapobie¿enia nadu¿yciom typu znika-
j¹cy podatnik, zmierzaj¹cym do unikniêcia p³acenia podatku.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w zwi¹zku ze stwierdzon¹ przez Komisjê Euro-
pejsk¹ rosn¹c¹ liczb¹ przypadków wykorzystywania zwolnienia z VAT w imporcie (gdy
po takim imporcie nastêpuje wewn¹trzwspólnotowa dostawa lub przemieszczenie im-
portowanego towaru do podatnika w innym pañstwie cz³onkowskim), do pope³niania
oszustw podatkowych – przyjêta zosta³a Dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerw-
ca 2009 r. zmieniaj¹ca dyrektywê 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu po-
datku od wartoœci dodanej w odniesieniu do uchylania siê od opodatkowania zwi¹za-
nego z importem. W szczególnoœci zmiana dotyczy art. 143 ww. dyrektywy i przewiduje
wprowadzenie okreœlonych warunków zastosowania ww. zwolnienia.

W zwi¹zku z powy¿szym, wszystkie pañstwa cz³onkowskie musz¹ dokonaæ analizy
tych przepisów i implementowaæ je do porz¹dku krajowego. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ w wiêk-
szoœci rozwi¹zania proponowane w art.143 dyrektywy 2006/112/WE ju¿ funkcjonuj¹
w przepisach polskich.

Ponadto informujê, i¿ podjête zosta³y prace legislacyjne maj¹ce na celu umo¿liwie-
nie agencji celnej bycie przedstawicielem podatkowym, w przypadku gdy podatnik
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ustanawiaj¹cy agencjê celn¹ przedstawicielem podatkowym bêdzie dokonywaæ na te-
rytorium kraju wy³¹cznie importu towarów, a miejscem przeznaczenia tych towarów
jest terytorium innego ni¿ Polska pañstwa cz³onkowskiego. Zmiany te zosta³y zawarte
w projekcie ustawy z dnia 2 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug, który zosta³ umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w lipcu 2009 r. Projekt
tej ustawy jest po uzgodnieniach miêdzyresortowych i wkrótce bêdzie przedmiotem ob-
rad Komitetu Rady Ministrów.

Jednoczeœnie chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e dokonywanie odpraw celnych towarów
w portach innych ni¿ polskie mo¿e byæ wynikiem wielu czynników niekoniecznie
zwi¹zanych ze stosowanymi w Polsce procedurami dotycz¹cymi odpraw. Szczególnie
nale¿y mieæ tu na uwadze kwestie infrastruktury drogowej oraz kosztów zwi¹zanych
z obs³ug¹ ³adunków w portach.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Sporz¹dzony zosta³ wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalnoœci

oraz tytu³ów kwalifikacyjnych, których ukoñczenie lub posiadanie uznaæ mo¿-
na za wykszta³cenie rolnicze. Z dostêpnych informacji wynika, i¿ wykaz ten
powsta³ na podstawie oceny przydatnoœci danych kierunków studiów, zawo-
dów, specjalnoœci oraz tytu³ów kwalifikacyjnych w prowadzeniu dzia³alnoœci
rolniczej. Istnieje wiele problemów i niejasnoœci z uznawaniem wykszta³cenia
m³odych ludzi, w³aœcicieli gospodarstw rolnych, korzystaj¹cych z dofinanso-
wania UE do inwestycji. W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na pytanie nur-
tuj¹ce wielu m³odych rolników: ukoñczenie jakiego typu szko³y nie mo¿e byæ
uznane za kwalifikacje niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, to
znaczy za wykszta³cenie œrednie rolnicze?

Proszê tak¿e o wyjaœnienie, na czym polega³a ocena przydatnoœci tych
kierunków w prowadzeniu dzia³alnoœci rolniczej oraz o szczegó³owe informa-
cje odnoœnie do wymagañ programów nauczania realizowanych na tych kie-
runkach. Proszê tak¿e o dok³adne wyjaœnienie: realizacja jakich przedmio-
tów i w jakim wymiarze godzin decyduje o zakwalifikowaniu danego kierun-
ku do tych, których ukoñczenie bêdzie uznawane za œrednie wykszta³cenie
rolnicze? Proszê tak¿e o informacje o zakresie ró¿nic programowych na tych
kierunkach, jeœli takie wystêpuj¹, w ró¿nych typach systemów nauczania:
dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.

Dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie moich pytañ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego, z³o¿o-

ne podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu 4 lutego 2010 r., dotycz¹ce wykszta³ce-
nia odpowiedniego do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, uprzejmie wyjaœniam.

W przepisach prawa oœwiatowego, odnosz¹cych siê do systemu szkolnictwa zawo-
dowego, nie wystêpowa³o i nadal nie wystêpuje pojêcie œredniego b¹dŸ zasadniczego
„wykszta³cenia rolniczego”. Pojêcie to zosta³o wprowadzone przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na potrzeby rozporz¹dzeñ dotycz¹cych poszczególnych dzia³añ objêtych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w zakresie: rent struktu-
ralnych, u³atwiania startu m³odym rolnikom oraz modernizacji gospodarstw rolnych.
Za³¹czniki do tych rozporz¹dzeñ, jednolite w zakresie rozwi¹zañ dotycz¹cych kwalifi-
kacji zawodowych przydatnych do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w ramach
PROW, zawieraj¹ m.in. informacjê, i¿ dokumentem potwierdzaj¹cym posiadanie wy-
kszta³cenia rolniczego œredniego jest œwiadectwo lub dyplom ukoñczenia szko³y pro-
wadz¹cej kszta³cenie w jednym z zawodów ujêtych w przedstawionym wykazie
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16 zawodów i specjalnoœci. Typami szkó³, w których by³o lub nadal jest mo¿liwe prowa-
dzenie kszta³cenia w tych zawodach s¹: technikum, technikum uzupe³niaj¹ce oraz
szko³a policealna. W wymienionych typach szkó³ kszta³cenie mo¿e byæ prowadzone
w nastêpuj¹cych formach organizacyjnych: dla m³odzie¿y – we wszystkie dni robocze
zazwyczaj od godzin rannych, dla doros³ych stacjonarnie – trzy dni w tygodniu zazwy-
czaj po po³udniu oraz dla doros³ych zaocznie – w postaci zjazdów sobotnio-niedziel-
nych co 2 tygodnie. Przy za³o¿eniu, ¿e w danym typie szko³y liczba godzin obowi¹zko-
wych zajêæ edukacyjnych w ca³ym cyklu nauki w szkole dla m³odzie¿y stanowi 100%,
w szkole dla doros³ych w formie stacjonarnej liczba ta wynosi szacunkowo 75%,
a w szkole dla doros³ych w formie zaocznej – 33% wymiaru godzin w ca³ym cyklu nauki
w szkole dla m³odzie¿y.

Programy nauczania dla zawodu, w którym kszta³cenie jest prowadzone w systemie
szkolnictwa zawodowego, powinny uwzglêdniaæ w ca³oœci wszystkie treœci ujête w pod-
stawie programowej kszta³cenia w tym zawodzie. Minister Edukacji Narodowej okreœla
w drodze rozporz¹dzeñ podstawy programowe kszta³cenia w zawodach bazuj¹c na opi-
sach tych zawodów, sporz¹dzonych przez w³aœciwych ministrów – szefów innych resor-
tów, którzy wnioskowali o kszta³cenie w tych zawodach w systemie szkolnictwa zawo-
dowego. Opis zawodu jest wykazem umiejêtnoœci z³o¿onych, stanowi¹cych kwalifikacje
w zawodzie, które powinni opanowaæ absolwenci szko³y prowadz¹cej kszta³cenie w tym
zawodzie. W podstawie programowej kszta³cenia w danym zawodzie okreœla siê umiejêt-
noœci poprzedzaj¹ce, warunkuj¹ce osi¹gniêcie umiejêtnoœci z³o¿onych oraz treœci
kszta³cenia odpowiadaj¹ce tym umiejêtnoœciom, grupuje siê te umiejêtnoœci w bloki
programowe, a tak¿e okreœla procentowy udzia³ poszczególnych bloków programo-
wych w ³¹cznym czasie przewidzianym na realizacjê kszta³cenia w danym zawodzie.

W ramach wspó³dzia³ania z resortem rolnictwa w zakresie kszta³cenia zawodowego
ustalono, ¿e podczas kszta³cenia w zawodach uznanych przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi za odpowiednie do prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, nie mniej ni¿ 30%
liczby godzin w cyklu nauczania przeznaczonych na kszta³cenie zawodowe bêdzie doty-
czy³o zagadnieñ: produkcji rolniczej, w tym upraw roœlin, chowu i hodowli zwierz¹t, tech-
niki rolniczej lub pojazdów, œrodków transportu, maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, czy
te¿ melioracji. Spe³nienie przez szko³y tego wymagania programowego zapewnia tabela
pt. „Podzia³ godzin na bloki programowe”, stanowi¹ca jeden z rozdzia³ów podstaw pro-
gramowych kszta³cenia w ka¿dym z zawodów „szkolnych”, w tym w zawodach uzna-
nych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za odpowiednie do prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej.

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Stanowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo I Ko 31/09 skierowane do mnie przez

prokuratora okrêgowego w £odzi Krzysztofa Bukowieckiego, którego obszer-
ny fragment cytujê.

„Ustawodawca nie wymaga, aby w nag³ej sytuacji, gdy nale¿y podj¹æ
natychmiastow¹ interwencjê zmierzaj¹c¹ do unikniêcia skutków si³y wy¿-
szej, wykonanie decyzji administracyjnej by³o uzale¿nione od koniecznoœci
oczekiwania na uprawomocnienie siê decyzji” – wydanej na podstawie
art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami – „a tak¿e od obowi¹zku sto-
sowania w wymienionym akcie prawnym zasad zwi¹zanych z wyborem
w³aœciwego œrodka egzekucyjnego.

Oczekiwanie na uprawomocnienie siê decyzji, a nastêpnie wykonywanie
czynnoœci z pe³nym poszanowaniem zasad i trybu postêpowania przewidzia-
nego przez ustawodawcê w ustawie o postêpowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (DzU z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.)
mog³oby zniweczyæ racjonalnoœæ trybu wprowadzonego przez ustawodawcê
w przepisie art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami.”

Uprzejmie proszê pana ministra sprawiedliwoœci i pana ministra infra-
struktury o ustosunkowanie siê do kwestii podnoszonych w cytowanym frag-
mencie pisma przez pana prokuratora okrêgowego w £odzi. W szczególnoœci
chodzi mi o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:

1. Jakie zasady wyboru œrodka egzekucyjnego wynikaj¹ z ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami? Nie chodzi tu o klauzulê natychmiastowej wyko-
nalnoœci czy wykonania w ogóle, lecz o egzekucjê decyzji administracyjnej,
o któr¹ pyta³em pana prokuratora, który wyraŸnie pisze o wyborze w³aœciwe-
go œrodka egzekucyjnego.

2. Jaki przepis prawa zwalnia, kogo zwalnia oraz na jakich zasadach
zwalnia on od obowi¹zku stosowania w ustawie o gospodarowaniu nierucho-
moœciami zasad zwi¹zanych z wyborem w³aœciwego œrodka egzekucyjnego?
Chodzi nie o wykonanie decyzji, lecz o œrodek egzekucji decyzji.

3. Czy pe³ne poszanowanie zasad i trybu postêpowania przewidzianego
przez ustawodawcê w ustawie o postêpowaniu egzekucyjnym w administra-
cji z dnia 17 czerwca 1966 r. mo¿e zniweczyæ racjonalnoœæ trybu wprowadzo-
nego przez ustawodawcê w przepisie art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami i w jaki sposób?

4. Czy istnieje dobrowolnoœæ w zale¿noœci od okolicznoœci stosowania,
czêœciowego stosowania lub niestosowania ustawy o postêpowaniu egzeku-
cyjnym w administracji, jak wynika z sugestii pana prokuratora?

5. Czy cytowany przeze mnie fragment pisma pana prokuratora wymaga
sprostowania w obecnym stanie prawnym?

Dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie wy¿ej podniesionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
ZASTÊPCY
PROKURATORA
GENERALNEGO

Warszawa, 19 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego z³o¿o-

ne na 48. posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. skierowane do Ministra Spra-
wiedliwoœci – Prokuratora Generalnego oraz do Ministra Infrastruktury, a dotycz¹ce
egzekucji obowi¹zków nak³adanych na w³aœcicieli nieruchomoœci na podstawie
art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, uprzejmie informujê co nastêpuje.

Zgodnie z regulacj¹ wynikaj¹c¹ z art. 126 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), w przypadku
si³y wy¿szej lub nag³ej potrzeby zapobie¿enia powstaniu znacznej szkody starosta wy-
konuj¹cy zadania z zakresu administracji rz¹dowej mo¿e udzieliæ, w drodze decyzji, ze-
zwolenia na czasowe zajêcie nieruchomoœci na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.

Decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci (art. 126 § 2).
Cytowana ustawa nie zawiera odrêbnych przepisów dotycz¹cych egzekucji decyzji

wydawanych na jej podstawie.
Przywo³any wy¿ej przepis art. 126 nie zawiera te¿ wyraŸnego odes³ania do przepi-

sów ustawy egzekucyjnej co nie oznacza, i¿ nie maj¹ one zastosowania.
Wynika to z przepisu art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egze-

kucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954) – zwan¹ dalej u.p.e.a.
– który wymienia obowi¹zki podlegaj¹ce egzekucji administracyjnej, a w tym w § 1 pkt 10
miêdzy innymi obowi¹zki o charakterze niepieniê¿nym pozostaj¹ce we w³aœciwoœci
organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego.

Decyzje wydawane na podstawie cyt. wy¿ej art. 126 ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami, nak³adaj¹ce na w³aœciciela obowi¹zki udostêpnienia nieruchomoœci pod-
miotowi uprawnionemu do jej czasowego zajêcia, mieszcz¹ siê w przedmiotowym
zakresie tej regulacji.

Oznacza to, ¿e co do zasady, dopuszczalna jest egzekucja administracyjna powy¿-
szego obowi¹zku.

Stosowanie przepisów ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji ule-
ga pewnym ograniczeniom wynikaj¹cym z faktu nadanego z mocy prawa decyzji zezwa-
laj¹cej na czasowe zajêcie nieruchomoœci, rygoru natychmiastowej wykonalnoœci.

Jest to zwi¹zane z przyjêtym w doktrynie prawa administracyjnego pogl¹dem, i¿
decyzja której nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci stanowi tytu³ wykonaw-
czy. Takie stanowisko prezentowane jest np. w komentarzu do art. 108 k.p.a. Ma³go-
rzata Jaœkowska, Andrzej Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz LEX 2009, wyd. III.

Ograniczenia, o których mowa powy¿ej nie odnosz¹ siê do przepisów dotycz¹cych
stosowania œrodków egzekucyjnych okreœlonych w art. 7 u.p.e.a.

W § 2 tego przepisu sformu³owano dwie zasady wyboru œrodka egzekucyjnego:
1. zasada celowoœci polegaj¹ca na zastosowaniu œrodka egzekucyjnego prowadz¹ce-

go bezpoœrednio do wykonania obowi¹zku,
2. zasada stosowania œrodka najmniej uci¹¿liwego.
Wyboru œrodka egzekucyjnego w konkretnej sprawie, wed³ug powy¿szych zasad,

dokonuje organ egzekucyjny w granicach uznania administracyjnego.
Œrodkami s³u¿¹cymi egzekucji obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym s¹:

238 48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r.



1. grzywna w celu przymuszenia (art. 119 i nast. u.p.e.a.)
2. wykonanie zastêpcze (art. 127 i nast. u.p.e.a.)
3. odebranie rzeczy ruchomej (art. 136 i nast. u.p.e.a.)
4. odebranie nieruchomoœci (art. 141 i nast. u.p.e.a.)
5. przymus bezpoœredni (usuniêcie oporu – art. 148 i nast. u.p.e.a.)
6. przymusowe doprowadzenie.
Uwzglêdniaj¹c specyfikê decyzji o tymczasowym zajêciu nieruchomoœci, a w szcze-

gólnoœci fakt ustawowego nadania jej klauzuli natychmiastowej wykonalnoœci, upraw-
nione jest przyjêcie, i¿ w przypadku odmowy wykonania na³o¿onych ni¹ obowi¹zków,
uzasadnione mo¿e byæ zastosowanie przymusu bezpoœredniego.

Inne œrodki egzekucyjne b¹dŸ w ogóle nie maj¹ zastosowania w tego rodzaju spra-
wach – chodzi tu o œrodki wymienione w punktach 2, 3, 4, 6 – lub ze wzglêdu na koniecz-
noœæ szybkiego dzia³ania s¹ niecelowe – wskazaæ tu mo¿na œrodek wymieniony
w punkcie 1.

W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, i¿ przedstawione powy¿ej stanowisko, sformu³o-
wane w wyniku oœwiadczenia Pana Senatora skierowanego do Ministra Sprawiedliwo-
œci – Prokuratora Generalnego, jest prób¹ interpretacji przepisów i okreœlenia relacji
wystêpuj¹cych miêdzy regulacj¹ wprowadzon¹ art. 126 ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami a przepisami ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prokurator Generalny tak jak i prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury nie maj¹ kompetencji w zakresie dokonywania wyk³adni przepisów prawa.

Czyni¹ to jedynie w procesie stosowania prawa w konkretnych postêpowaniach to-
cz¹cych siê przy udziale prokuratora. Prawid³owoœæ interpretacji przepisów weryfiko-
wana jest w postêpowaniu administracyjnym przez organy administracji wydaj¹ce
orzeczenia oraz przez s¹dy administracyjne.

Jak wynika z ustaleñ poczynionych przez Biuro Postêpowania S¹dowego Prokura-
tury Krajowej prokuratorzy z jednostek objêtych w³aœciwoœci¹ Prokuratury Apelacyj-
nej w £odzi nie brali udzia³u w postêpowaniu administracyjnym zakoñczonym
wydaniem przez Starostê Rawskiego decyzji z dnia 6 sierpnia 2008 r. znak GG.I.7011-
-26/08 ani w postêpowaniu dotycz¹cym jej egzekucji.

Kwestionowane przez Pana Senatora stanowisko Prokuratora Okrêgowego w £odzi
przedstawione w piœmie z dnia 8 stycznia 2010 r. numer I Ko 31/09, wyra¿one zosta³o
pozaprocesowo. Z tego wzglêdu nie podlega ono zmianie ani sprostowaniu przez pro-
kuratora prze³o¿onego jako niewi¹¿¹ce.

Z powa¿aniem

ZASTÊPCA
PROKURATORA
GENERALNEGO
Andrzej Pogorzelski
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OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 19 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 16 lutego 2010 r., znak BPS/DSK-

-043-2441/10, przekazuj¹cym oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Grzegorza
Wojciechowskiego podczas 48. posiedzenia Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. z proœb¹
o zajêcie stanowiska, uprzejmie przedstawiam poni¿sze informacje.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.
z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z póŸn. zm.), naczelnym organem prokuratury jest Prokurator
Generalny. W chwili obecnej, funkcje Prokuratora Generalnego sprawuje Minister
Sprawiedliwoœci. Minister Infrastruktury nie jest zatem uprawniony do dokonywania
oceny dzia³añ podejmowanych przez prokuratorów w ramach prowadzonych przez
nich postêpowañ, jak równie¿ wypowiadania siê w sprawach kierowanej przez nich ko-
respondencji.

Posiadaj¹c natomiast kompetencje w sprawach regulowanych ustaw¹ z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603
z póŸn. zm.), wynikaj¹ce z art. 3 ust. 1 tej ustawy, pragnê zauwa¿yæ, ¿e w przypadku si-
³y wy¿szej lub nag³ej potrzeby zapobie¿enia powstaniu znacznej szkody, starosta, wy-
konuj¹cy zadanie z zakresu administracji rz¹dowej, zgodnie z art. 126 ust. 2 ustawy,
nadaje decyzji o zezwoleniu na czasowe zajêcie nieruchomoœci rygor natychmiastowej
wykonalnoœci. Tym samym, wykonanie tej decyzji nie jest uzale¿nione od jej ostatecz-
noœci. Potrzeba pilnego dzia³ania uzasadnia, ¿e wydanie decyzji nie jest uzale¿nione od
zgody w³aœciciela lub u¿ytkownika wieczystego. Z tych samych wzglêdów decyzji tej
nadaje siê (a nie mo¿e byæ nadany) rygor natychmiastowej wykonalnoœci.

Jednoczeœnie pragnê wskazaæ, ¿e ustawa o gospodarce nieruchomoœciami nie
okreœla zasad wyboru œrodka egzekucyjnego, w tym zasad zwolnieñ ze stosowania
œrodków egzekucyjnych. Zasady prowadzenia przez organy egzekucyjne postêpowañ
i stosowania w ramach tych postêpowañ œrodków przymusu, okreœlaj¹ natomiast
przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póŸn. zm.), których wyk³adnia pozostaje po-
za kompetencj¹ ministra w³aœciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzen-
nej i mieszkaniowej. Organem w³aœciwym w tych sprawach jest bowiem Minister
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Udzielaj¹c Panu Marsza³kowi powy¿szej odpowiedzi, wyra¿am nadziejê, ¿e wyelimi-
nowane zostan¹ w¹tpliwoœci Pana Senatora Grzegorza Wojciechowskiego w zakresie
interpretacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Piotr Styczeñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
oraz senatora Zdzis³awa Pupy

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra œrodowiska
Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W 2008 r. Najwy¿sza Izba Kontroli na proœbê wiceprzewodnicz¹cego Komi-

sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechow-
skiego przeprowadzi³a kontrolê doraŸn¹ realizacji obecnie obowi¹zuj¹cej usta-
wy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i postêpowania z tymi orga-
nizmami.

Wyniki tej kontroli zosta³y przedstawione w informacji zbiorczej, opubli-
kowanej przez NIK w grudniu 2008 r. W informacji tej zawarte zosta³y istotne
zarzuty w stosunku do ministra œrodowiska jako odpowiedzialnego za reali-
zacjê niektórych wa¿nych regulacji prawnych, dotycz¹cych GMO.

Mam w zwi¹zku z t¹ kontrol¹ kilka pytañ do ministra rolnictwa i rozwoju
wsi oraz ministra œrodowiska, zmierzaj¹cych do wyjaœnienia, czy powa¿ne
nieprawid³owoœci, które ustali³a NIK w toku wspomnianej kontroli, zosta³y
ju¿ usuniête.

1. NIK stwierdzi³a, ¿e „nie okreœlono zasad zapewniaj¹cych bezpieczne
dla œrodowiska funkcjonowanie GMO w systemie rolniczym – koegzystencji
z uprawami tradycyjnymi i ekologicznymi, o czym traktuje art. 26a wskaza-
nej dyrektywy 2001/18/WE oraz zalecenie nr 2003/556/WE Komisji Euro-
pejskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wskazówek dotycz¹cych
opracowania krajowych strategii i najlepszych praktyk zapewniaj¹cych ko-
egzystencjê upraw zmodyfikowanych genetycznie z uprawami tradycyjnymi
i ekologicznymi”.

Czy powy¿sze zasady koegzystencji, zapewniaj¹ce bezpieczne dla œro-
dowiska funkcjonowanie upraw GMO w systemie rolniczym, zosta³y opraco-
wane i wdro¿one do praktycznego stosowania? Jaki organ jest odpowiedzial-
ny za kontrolê ich przestrzegania?

2. NIK stwierdzi³a, ¿e „nadzór Inspekcji Weterynaryjnej sprawowany by³ nie-
rzetelnie. Inspekcja nie realizowa³a w pe³ni planów urzêdowych kontroli podmio-
tów dzia³aj¹cych na rynku pasz i badañ laboratoryjnych na obecnoœæ GMO
w paszach. Niew³aœciwe prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczoœci skutko-
wa³o brakiem rzetelnych informacji dotycz¹cych liczby i wyników urzêdowych
kontroli pasz pod k¹tem obecnoœci GMO”.

Czy opisana nierzetelnoœæ nadzoru weterynaryjnego w zakresie kontroli
pasz GMO zosta³a wyeliminowana i czy wprowadzona ju¿ zosta³a skuteczna
kontrola w tym zakresie?

3. NIK stwierdzi³a, ¿e „g³ówny lekarz weterynarii nie sprawdza³ prawid-
³owoœci wykonywanych przez wojewódzkich i powiatowych lekarzy wetery-
narii zadañ w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem
i stosowaniem pasz zawieraj¹cych GMO”.

Czy powy¿sze zaniedbanie zosta³o ju¿ wyeliminowane i czy g³ówny le-
karz obecnie prawid³owo nadzoruje wykonywanie przez wojewódzkich i po-
wiatowych lekarzy weterynarii ich zadañ nadzorczych dotycz¹cych
wytwarzania, obrotu i stosowania pasz GMO?

4. NIK stwierdzi³a, ¿e „w wyniku kontroli przeprowadzanych przez po-
szczególne inspekcje nieprawid³owoœci w zakresie wystêpowania oraz ozna-
kowania produktów zawieraj¹cych GMO stwierdzano w odniesieniu do
niewielkiej czêœci badanych towarów. Inspekcja Weterynaryjna na osiemna-
œcie stwierdzonych naruszeñ prawa, okreœlonych w art. 53 ust. 1 pkt 9 usta-
wy o paszach, tylko w jednym przypadku na³o¿y³a mandat karny”.

Czy sytuacja w zakresie znakowania towarów zawieraj¹cych GMO uleg-
³a zmianie? Czy jest to przedmiotem kontroli? Czy s¹ nak³adane kary i w ja-
kich rozmiarach na producentów nieprzestrzegaj¹cych obowi¹zku znakowa-
nia towarów GMO?

5. NIK stwierdzi³a, ¿e „w kraju brak by³o dostêpnych informacji o pa-
szach GMO. Informacji takich nie upubliczniano zarówno na stronach interne-
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towych Ministerstwa Œrodowiska, jak i G³ównego Inspektoratu Weterynarii.
Ponadto na stronach GIW, pomimo stosowanej instrukcji GLW, nie informo-
wano o stwierdzonych przypadkach niew³aœciwego znakowania pasz zawie-
raj¹cych GMO”.

Czy brak informacji dotycz¹cych niew³aœciwego znakowania pasz za-
wieraj¹cych GMO zosta³ wyeliminowany przez g³ównego inspektora wetery-
narii?

6. NIK stwierdzi³a, ¿e „minister œrodowiska nie sporz¹dzi³, zgodnie z dys-
pozycj¹ art. 10a ust. 1 ugmo (ustawy o organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych), projektu Krajowej strategii bezpieczeñstwa biologicznego oraz
wynikaj¹cego z niej programu dzia³añ. Tym samym nie zosta³ utworzony sys-
tem zabezpieczeñ w zwi¹zku z uwalnianiem do œrodowiska i wprowadza-
niem do obrotu GMO, co by³o w ocenie NIK dzia³aniem nierzetelnym”.

Czy Krajowa strategia bezpieczeñstwa biologicznego zosta³a ju¿ opraco-
wana, a jeœli nie, to jaki jest stan prac nad jej przygotowaniem?

7. NIK stwierdzi³a, ¿e „minister œrodowiska – bêd¹c organem w³aœciwym
w sprawach ochrony i kszta³towania œrodowiska, racjonalnego wykorzysty-
wania jego zasobów oraz w sprawach GMO – nie zleca³ wykonania badañ,
które potwierdzi³yby lub wykluczy³y wp³yw GMO na œrodowisko. W ocenie
NIK by³o to postêpowanie nierzetelne”.

Proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy pan minister ju¿ zleci³ wykonanie badañ
dotycz¹cych wp³ywu GMO na œrodowisko, jeœli tak, to komu to zleci³ oraz kiedy
i gdzie bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z wynikami tych badañ.

8. NIK stwierdzi³a, ¿e „brak by³o kompleksowych danych o wystêpowa-
niu GMO w œrodowisku i obrocie nimi na terenie kraju, co uniemo¿liwia³o
sprawowanie rzetelnego nadzoru i kontroli nad uwalnianymi GMO oraz wy-
pe³nianie przez ministra œrodowiska obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 10 pkt 4
ugmo, to jest koordynacjê gromadzenia i wymiany informacji dotycz¹cych za-
pewnienia bezpieczeñstwa ludzi i œrodowiska w zakresie GMO”.

Pragniemy w zwi¹zku z tym zapytaæ, czy takie kompleksowe dane o wy-
stêpowaniu GMO w œrodowisku i obrocie GMO na terenie kraju zosta³y ju¿ ze-
brane, a jeœli tak, to gdzie i w jaki sposób mo¿na siê z nimi zapoznaæ.

9. NIK stwierdzi³a, ¿e „uprawa roœlin GMO mog³a byæ prowadzona bez
ograniczeñ, zezwoleñ i zabezpieczeñ chroni¹cych przed niekontrolowanym
ich rozprzestrzenieniem”.

Czy w tej chwili istniej¹ ju¿ zabezpieczenia przed niekontrolowanym roz-
przestrzenianiem upraw roœlin GMO, a jeœli tak, to jakie to s¹ zabezpieczenia
i czy s¹ one skuteczne?

10. NIK stwierdzi³a, ¿e „nie utworzono rejestru upraw GMO, zgodnie
z art. 31 ust. 3 lit. b dyrektywy 2001/18/WE”.

Czy powy¿szy rejestr upraw GMO zosta³ ju¿ stworzony, a jeœli tak, to
gdzie i w jaki sposób mo¿na siê zapoznaæ z jego treœci¹?

11. NIK stwierdzi³a, ¿e „system nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem
przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych by³ niepe³ny i niesku-
teczny. Kompetencje i zadania poszczególnych organów oraz s³u¿b wyznaczo-
nych przez ugmo do kontroli przestrzegania przepisów o GMO nie zosta³y
sprecyzowane”.

Czy system nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów o organiz-
mach genetycznie zmodyfikowanych zosta³ ju¿ uporz¹dkowany, a jeœli tak,
to w jaki sposób?

12. NIK stwierdzi³a, ¿e „zadania S³u¿by Celnej w odniesieniu do kontroli
GMO nie zosta³y sprecyzowane w ¿adnym akcie prawnym. ¯adna z inspekcji
nie posiada³a uprawnieñ do nadzoru nad uprawami GMO, jak te¿ ich monito-
rowania, do czego zobowi¹zuje dyrektywa 2001/18/WE”.

Czy wspomniane tu zadania S³u¿by Celnej zosta³y ju¿ sprecyzowane i czy
okreœlone zosta³y uprawnienia do nadzoru i monitorowania upraw GMO?

13. NIK stwierdzi³a, ¿e „minister œrodowiska, pomimo obowi¹zku okreœ-
lonego w art. 10 pkt 3 ugmo, nie podejmowa³ dzia³añ w celu koordynowania
kontroli dotycz¹cych postêpowania z GMO”.

Czy wspomniane wy¿ej dzia³ania, koordynuj¹ce kontrole dotycz¹ce po-
stêpowania z GMO, zosta³y podjête, a jeœli tak, to w jakiej formie?
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14. NIK stwierdzi³a, ¿e „niewystarczaj¹cy by³ nadzór nad przestrzeganiem
warunków, okreœlonych w wydanych przez ministra œrodowiska decyzjach
wyra¿aj¹cych zgodê na zamierzone uwolnienie GMO do œrodowiska. Nie prze-
prowadzano kontroli przestrzegania postanowieñ tych decyzji. Nie podejmo-
wano te¿ skutecznych dzia³añ w celu egzekwowania od u¿ytkowników GMO
dokumentów okreœlonych w decyzjach. Podejmowane przez ministra œrodo-
wiska dzia³ania w celu kontroli przestrzegania warunków okreœlonych w de-
cyzjach okaza³y siê nieskuteczne. W konsekwencji nie dokonano oceny
zastosowanych przez u¿ytkowników GMO zabezpieczeñ przed niekontrolowa-
nym uwolnieniem GMO do œrodowiska”.

Czy opisany tu brak nadzoru nad wykonaniem decyzji o wyra¿eniu zgo-
dy na zamierzone uwolnienie GMO zosta³ wyeliminowany? Czy s¹ ju¿ prowa-
dzone kontrole wykonania tych decyzji? Jeœli tak, to ile by³o takich kontroli.
Czy pan minister mo¿e zapewniæ, ¿e istnieje ju¿ skuteczny system zabezpie-
czeñ przed niekontrolowanym uwolnieniem GMO do œrodowiska?

15. NIK stwierdzi³a, ¿e „pomimo obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 15 ust. 8
ugmo minister œrodowiska nie og³osi³ w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzêdowym wykazu laboratoriów referencyjnych, a tak¿e innych laborato-
riów wykonuj¹cych zadania z zakresu kontroli GMO, z wyszczególnieniem
zakresu badañ wykonywanych przez te laboratoria”.

Czy wykaz laboratoriów referencyjnych, wykonuj¹cych zadania z zakre-
su kontroli GMO, zosta³ ju¿ sporz¹dzony i og³oszony, a jeœli nie, to kiedy to na-
st¹pi?

Dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie kwestii podniesionych w na-
szym oœwiadczeniu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa

OdpowiedŸ
MINISTRA ŒRODOWISKA

Warszawa, 3 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Panów senatorów Grzegorza Wojciechowskiego

i Zdzis³awa Pupy z dnia 17 lutego 2010 roku, przekazane przy piœmie nr BPS/DSK-
-043-2444/10, w sprawie wyników kontroli NIK oraz realizacji obowi¹zuj¹cej ustawy
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, przedk³adam nastêpuj¹ce wyjaœnienia
dotycz¹ce zagadnieñ odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci Ministra Œrodowiska (odpowiedzi
na pytania od 6 do 15).

1. Przyczyn¹ nieopracowania programu dzia³añ do „Krajowej strategii bezpieczeñ-
stwa biologicznego” by³o rozpoczêcie prac nad now¹ ustaw¹ o organizmach genetycz-
nie zmodyfikowanych, która w zasadniczy sposób mia³a wp³yn¹æ na uregulowania
dotycz¹ce GMO, w tym sprawy bezpoœrednio zwi¹zane z bezpieczeñstwem biologicz-
nym. Z tego powodu program dzia³añ do Krajowej strategii bezpieczeñstwa biologiczne-
go zostanie przyjêty i wdro¿ony po uchwaleniu ustawy – Prawo o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych. W chwili obecnej, przy tak zaawansowanych pracach
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nad now¹ ustaw¹ rozpoczêcie opracowywania programu dzia³añ by³oby przedwczesne
z uwagi na ewentualne zmiany, które mog¹ zostaæ wprowadzone do projektu w Parla-
mencie. Nale¿y jednak z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e uregulowaniu bêd¹ podlegaæ jedynie
te zagadnienia, które nie s¹ objête rozporz¹dzeniem (WE) nr 1946 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania
organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. UE. L. 287, 05.11.2003, s. 1), czyli
kwestie kontroli i sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ww. rozporz¹dzenia.

W przypadku zagadnieñ, które ma obejmowaæ krajowa strategia, rozporz¹dzenie
(WE) nr 1946 ma bowiem pierwszoplanowe znaczenie. Rozporz¹dzenie to wi¹¿e w ca³o-
œci pañstwa cz³onkowskie UE w zakresie: ustalenia wspólnego systemu zg³oszeñ oraz
informacji w odniesieniu do transgranicznego przemieszczania organizmów zmodyfi-
kowanych genetycznie oraz zapewnienia spójnego wprowadzenia w ¿ycie, w imieniu
Wspólnoty, postanowieñ Protoko³u kartageñskiego o bezpieczeñstwie biologicznym do
Konwencji o ró¿norodnoœci biologicznej.

Regulacje te maj¹ na celu przyczynienie siê do zapewnienia odpowiedniego pozio-
mu ochrony w dziedzinie bezpiecznego przemieszczania, przekazywania oraz wykorzy-
stywania GMO, które powodowaæ mog¹ szkodliwe skutki dla zachowania oraz
zrównowa¿onego wykorzystania ró¿norodnoœci biologicznej, bior¹c równie¿ pod uwagê
zagro¿enia dla zdrowia ludzkiego.

2. Pierwszym dzia³aniem Ministra Œrodowiska na rzecz prowadzenia œrodowisko-
wych badañ nad GMO by³a zmiana „Ramowego Stanowiska Polski dotycz¹cego orga-
nizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)”, przyjêtego na posiedzeniu Rady
Ministrów w kwietniu 2006 r. Powy¿sze stanowisko, wyznaczaj¹ce kierunek dzia³añ
rz¹du w dziedzinie organizmów genetycznie zmodyfikowanych stanowi³o m.in.: „Rz¹d
Polski opowiada siê przeciwko prowadzeniu zamierzonego uwolnienia GMO do œrodo-
wiska w celach doœwiadczalnych na terytorium RP”.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszystkie badania œrodowiskowe w zakresie GMO prowadzo-
ne s¹ wy³¹cznie w ramach zamierzonego uwalniania GMO do œrodowiska. Wyniki uzy-
skane jedynie w ten sposób mog¹ stanowiæ podstawê do ewentualnego wprowadzenia
zakazu stosowania okreœlonego organizmu genetycznie zmodyfikowanego na obszarze
pañstwa cz³onkowskiego UE. Negatywne stanowisko w kwestii zamierzonego uwal-
niania GMO do œrodowiska, zawarte w „Ramowym Stanowisku...” z 2006 roku
uniemo¿liwi³o Ministrowi Œrodowiska jakiekolwiek dzia³ania w tej sprawie. Do-
piero zmiana ramowego stanowiska w listopadzie 2008 r. (nowe stanowisko zosta³o
przyjête przez Radê Ministrów w dniu 18 listopada 2008 r.) otworzy³a drogê do rozpo-
czêcia badañ œrodowiskowych nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi. Pierw-
szym posuniêciem po zmianie ramowego stanowiska by³o wydanie przez Ministra
Œrodowiska trzech decyzji w sprawie zamierzonego uwolnienia GMO do œrodowiska.
Wszystkie decyzje otrzyma³y krajowe jednostki naukowe. Celem jednego z projektów
jest badanie przekazywania transgenów poprzez przepylenie w warunkach uprawy
roœlin transgenicznych do gatunków dzikich lub nietransgenicznych odmian tego sa-
mego i pokrewnych gatunków oraz okreœlenie stref izolacji dla upraw transgenicznych
pszen¿yta.

W sprawie badañ nad roœlinami transgenicznymi wykorzystywanymi w paszach
oraz uprawie Minister Œrodowiska wspó³pracuje œciœle z Ministrem Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Z uwagi na fakt, ¿e Polska nie posiada wyników badañ naukowych potwierdza-
j¹cych czy te¿ wykluczaj¹cych szkodliwy wp³yw na zdrowie ludzi i zwierz¹t oraz na
œrodowisko organizmów genetycznie zmodyfikowanych, Uchwa³¹ Rady Ministrów
Nr 306/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. wprowadzono aneks do programu wieloletnie-
go „Biologiczne, œrodowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji
zwierzêcej”.

W Instytucie Zootechniki – PIB w Krakowie rozpoczêto badania naukowe, które
prowadzone s¹ przy wspó³udziale Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB w Pu-
³awach i dotycz¹ m.in.: zadania 3.4 pt.: „Wp³yw pasz GMO na produkcyjnoœæ i zdrowot-
noœæ zwierz¹t, transfer transgenicznego DNA w przewodzie pokarmowym oraz jego
retencjê w tkankach i produktach ¿ywnoœciowych pochodzenia zwierzêcego”. Czas
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trwania przedmiotowego tematu zosta³ okreœlony na lata 2008–2011, a ca³kowity koszt
realizowanego zadania wyniesie 4.447.350 z³. Ze wstêpnych wyników badañ wynika,
¿e stosowanie poekstrakcyjnej œruty sojowej produkowanej z roœlin GM (Roundup Re-
ady) i ziarna kukurydzy GM (MON 810) nie ma negatywnego wp³ywu na wskaŸniki pro-
dukcyjne zwierz¹t i jakoœæ uzyskiwanych produktów spo¿ywczych pochodzenia
zwierzêcego. Nie odnotowano równie¿ negatywnego oddzia³ywania surowców GM na
zdrowie zwierz¹t, m.in. sk³ad biochemiczny, obraz morfologiczny krwi i efektywnoœæ
poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej, jak i nie stwierdzono pozosta³oœci trans-
genicznego DNA w miêsie, mleku i jajach. Ponadto nie wykryto pozosta³oœci pasz GM
w dalszych odcinkach przewodu pokarmowego.

Koñcowe wyniki badañ przeprowadzonych przez polskie instytuty naukowe zosta-
n¹ opracowane w 2011 roku i bêd¹ przedmiotem dalszej analizy przy podejmowaniu
decyzji rz¹dowych dotycz¹cych organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przezna-
czonych do u¿ytku paszowego.

Natomiast w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roœlin w Radzikowie w programie
pod nazw¹ „Ulepszanie Roœlin dla Zrównowa¿onych AgroEkoSystemów, Wysokiej Ja-
koœci ¯ywnoœci i Produkcji Roœlinnej na Cele Nie¿ywnoœciowe” realizowane s¹ tematy
w nastêpuj¹cych dziedzinach:

� Wp³yw upraw transgenicznych na produkcjê roœlinn¹ oraz rolnictwo ekologiczne
i konwencjonalne,

� Ekologiczne aspekty wprowadzania roœlinnych GMO do agroekosystemów,
� Modernizacja i aktualizacja metodyk laboratoryjnej analizy GMO.
3. Produkty GMO dopuszczone do obrotu na terytorium Wspólnoty decyzj¹ odpo-

wiedniego organu UE mog¹ znajdowaæ siê na rynku pañstw cz³onkowskich UE bez ko-
niecznoœci uzyskiwania dodatkowych decyzji organów krajowych. Importerzy i inni
u¿ytkownicy tych produktów nie maj¹ obowi¹zku informowania organów krajowych
w³aœciwych w sprawie GMO o iloœci sprowadzanych i u¿ytkowanych produktów. Maj¹
oni jednak obowi¹zek znakowania produktów genetycznie zmodyfikowanych i przeka-
zywania dokumentacji odnoœnie do danego produktu o jego kompletnym ³añcuchu
produkcyjnym i dystrybucyjnym, na podstawie rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003
w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ¿ywnoœci i paszy oraz rozporz¹dzenia (WE)
nr 1830/2003 dotycz¹cego mo¿liwoœci œledzenia i etykietowania organizmów zmodyfi-
kowanych genetycznie oraz mo¿liwoœci œledzenia ¿ywnoœci i produktów paszowych wy-
produkowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Je¿eli autoryzowane
produkty s¹ sprowadzane na obszar Wspólnoty z krajów trzecich (jak np. soja 40–3–2
odporna na herbicyd Roundup, unikalny identyfikator: MON-Ø4Ø32-6) to szacunko-
we dane na temat ich iloœci mog¹ posiadaæ s³u¿by celne. Produkty przewo¿one pomiê-
dzy pañstwami cz³onkowskimi UE nie s¹ ewidencjonowane.

W ¿adnym pañstwie cz³onkowskim UE nie prowadzi siê dok³adnej ewidencji produk-
tów GMO, które znajduj¹ siê na rynku, w tym nie notuje siê ich iloœci. Spraw¹ zasadni-
cz¹ natomiast jest kontrola rynku pod k¹tem wystêpowania produktów nieautoryzo-
wanych oraz wystêpowania ró¿nych nieprawid³owoœci zwi¹zanych z obrotem
produktów dopuszczonych do obrotu.

Wszystkie dane dotycz¹ce organizmów genetycznie zmodyfikowanych, które s¹
uwalniane do œrodowiska na terytorium Polski znajduj¹ siê natomiast w rejestrze Mi-
nistra Œrodowiska dostêpnym pod adresem: http://gmo.mos.gov.pl.

4. Sytuacja w zakresie upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych nie uleg³a zmia-
nie. Szczegó³owe rozwi¹zania dotycz¹ce takich upraw oraz koegzystencji znajduj¹ siê
w projekcie nowej ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Pro-
jekt zosta³ przekazany do Sejmu RP w listopadzie 2009 r. Od tego czasu trwaj¹ prace
parlamentarne, a o ostatecznym kszta³cie ustawy zadecyduj¹ pos³owie i senatorowie.

5. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowa³ wstêpny projekt rozporz¹dzenia
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Upraw Roœlin Genetycznie Zmodyfi-
kowanych. Prace nad tym rozporz¹dzeniem bêd¹ œciœle skorelowane z pracami nad
projektem ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Dzia³ VI pro-
jektu, reguluj¹cy kwestie upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych budzi jednak
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najwiêcej kontrowersji i do momentu przyjêcia przez pos³ów i senatorów ostatecznego
brzmienia przepisów tego dzia³u nie ma pewnoœci, ile i które rozporz¹dzenia przygoto-
wane przez stronê rz¹dow¹ wejd¹ w ¿ycie. Rejestr upraw GMO, o którym mowa
w art. 31 ust. 3 lit. b dyrektywy 2001/18/WE, bêdzie móg³ zostaæ utworzony po wej-
œciu w ¿ycie rzeczonego rozporz¹dzenia.

6. Podstawowym celem projektu nowej ustawy o GMO jest uporz¹dkowanie kom-
petencji nadzorczych i kontrolnych pomiêdzy inspekcjami odpowiedzialnymi za kwe-
stie GMO, w celu uszczelnienia i zagwarantowania skutecznego systemu nadzoru.
Zmiany dotycz¹ce systemu kontrolnego polegaj¹ na precyzyjnym rozdzieleniu kompe-
tencji w³aœciwych inspekcji co do zakresu przeprowadzanej kontroli (pomiêdzy Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Pracy, Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹, Inspekcj¹ Ochrony
Œrodowiska, Inspekcj¹ Handlow¹, Inspekcj¹ Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo-
¿ywczych, Pañstwow¹ Inspekcj¹ Ochrony Roœlin i Nasiennictwa oraz Inspekcj¹ Wete-
rynaryjn¹). Zmiany te s¹ konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa w tej dziedzinie.
Ich wprowadzenie w ¿ycie jest jednak uzale¿nione od uchwalenia nowej ustawy – Pra-
wo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

7. Zgodnie ze zmianami proponowanymi przez rz¹d, wprowadzanymi projektem
ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zadania zwi¹zane z kon-
trol¹ zamierzonych uwolnieñ i nadzorem nad upraw¹ roœlin genetycznie zmodyfikowa-
nych oraz nadzorem nad uprawami prowadzonymi w strefie wolnej od upraw roœlin
genetycznie zmodyfikowanych bêdzie realizowaæ Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa.

W zakresie produktów sk³adaj¹cych siê lub zawieraj¹cych organizmy genetycznie
zmodyfikowane, przywo¿onych z pañstw niebêd¹cych pañstwami cz³onkowskimi Unii
Europejskiej, wprowadzonych na obszar Unii Europejskiej przez przejœcie graniczne
na terytorium innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa cz³onkowskiego Unii Euro-
pejskiej i niepoddanych granicznej kontroli na terytorium tego pañstwa, przewidziano,
¿e w³aœciwy ze wzglêdu na rodzaj produktu organ inspekcji przeprowadzi kontrolê
i sporz¹dzi protokó³ z tej kontroli. Dotyczy to oczywiœcie równie¿ produktów wprowa-
dzanych na obszar Unii Europejskiej przez przejœcia graniczne znajduj¹ce siê na tery-
torium RP.

Minister Œrodowiska przygotowa³ ju¿ wstêpny wzór protoko³u z wykonania granicz-
nej kontroli organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako produktów lub w produk-
tach. Zmiany te bêd¹ mog³y jednak wejœæ w ¿ycie dopiero po uchwaleniu nowej ustawy
– Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

8. W odpowiedzi na wnioski pokontrolne NIK dotycz¹ce opracowania i wdro¿enia
systemu kontroli i monitorowania przepisów o GMO wzmocniono nadzór i kontrolê
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z póŸn. zm.). Zwrócono
siê do Inspekcji wymienionych w ustawie o GMO, o przeprowadzenie kontroli wed³ug
w³aœciwoœci, w instytucjach planuj¹cych i wykonuj¹cych prace zamkniêtego u¿ycia
GMO (w szczególnoœci z organizmami zakwalifikowanymi do II i III kategorii zagro¿e-
nia). Minister Œrodowiska zwróci³ siê tak¿e do Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (pismem z dnia 27.09.2009 r., znak: DOPgmo-076-11/503/2009/jryb),
G³ównego Inspektora Jakoœci Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych (pismem z dnia
24.09.2009 r., znak: DOPgmo-076-01/460/2009/jryb), G³ównego Inspektora Sanitar-
nego (pismem z dnia 22.09.2009 r., znak: DOPgmo-076-01.1/139/2009/jryb) i G³ów-
nego Inspektora Pracy (pismem z dnia 22.09.2009 r., znak: DOPgmo-076-
-01/137/2009/jryb) o przekazanie wyników kontroli za rok 2008, w celu ich analizy.
Zbiorcze zestawienia wyników kontroli za rok 2009, prowadzonych w zakresie GMO,
przekaza³y nastêpuj¹ce instytucje kontrolne: G³ówny Inspektorat Sanitarny, G³ówny
Inspektorat Ochrony Œrodowiska, UOKIK, Inspekcja Pracy, G³ówny Inspektorat
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa (monitoring mat. siewnego kukurydzy) oraz G³ówny In-
spektorat Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych (za II kwarta³ 2009 r.).
Przekazane sprawozdania jednoznacznie wskazuj¹, ¿e nie stwierdzono powa¿nych na-
ruszeñ ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
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(Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233, z póŸn. zm.), w zwi¹zku z prowadzonymi dzia³aniami
z GMO.

W zwi¹zku z przekazaniem przez G³ównego Inspektora Ochrony Roœlin i Nasiennic-
twa wyników kontroli materia³u siewnego kukurydzy, które wskazywa³y na obecnoœci
w kilku próbach materia³u transgenicznego (wartoœci przekraczaj¹ce 0,1%), Minister
Œrodowiska zwróci³ siê pismem (z dnia 05.08.2009 r., znak: DOPgmo-076-
-21/282/2009/jryb) o dalsze informacje w tej sprawie (okreœlenie dok³adnych iloœci
GMO oraz opis dzia³añ podjêtych po uzyskaniu wyników analiz laboratoryjnych.
W œlad za doniesieniami na temat domieszek roœlin genetycznie zmodyfikowanych
w partii kukurydzy, wyeksportowanej na rynek szwedzki jako surowiec do produkcji
¿ywnoœci, Minister Œrodowiska zwróci³ siê pismem (z dnia 25.08.2009 r., znak:
DOPgmo-076-10/467/2009/jryb) do G³ównego Inspektora Sanitarnego o wykonanie
kontroli i sprawdzenie informacji przekazanej przez organizacjê pozarz¹dow¹.

Szczególnie g³oœna by³a tak¿e sprawa polskiej gorczycy (bia³ej odmiany Nakielska)
wyeksportowanej do Niemiec i odrzuconej z powodu minimalnej zawartoœci transge-
nów pochodz¹cych z genetycznie zmodyfikowanego rzepaku (linii GT 73 oraz Ms8Rf8).
Niemcy zastosowali w odniesieniu do tego produktu zasadê tzw. „zero tolerancji”, która
nie jest oficjalnie uznana w UE (Komisja Europejska za¿¹da³a wyjaœnieñ w tej sprawie).
Zasada „zero tolerancji” stanowi, ¿e podstaw¹ do uznawania produktów za genetycznie
zmodyfikowane jest wykrycie w nich materia³u GM na poziomie 0,1%. Poziom ten to
tzw. poziom wykrywalnoœci. Nie jest on jednak miarodajny, gdy¿ nie zapewnia np. po-
wtarzalnoœci wyników. W przypadku gorczycy zlecono badania zakwestionowanej
partii w laboratorium Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Pol-
sce. W badaniach nie wykryto domieszek genetycznie zmodyfikowanego rzepaku
i o tym fakcie w³adze polskie poinformowa³y ju¿ Komisjê Europejsk¹. Polskie wy-
niki daj¹ zatem podstawy do stwierdzenia, ¿e nie ma obecnie zagro¿enia zwi¹zanego
z obecnoœci¹ gorczycy GM na rynku polskim. Taka sytuacja pokaza³a jednak, ¿e istnie-
je potrzeba wypracowania jednolitych progów zawartoœci materia³u genetycznie zmo-
dyfikowanego w nasionach i ujednolicenia metodyki (zw³aszcza tzw. badañ
screeningowych).

9. W celu realizacji wniosków pokontrolnych dotycz¹cych zamierzonego uwalnia-
nia GMO do œrodowiska, pracownicy Ministerstwa Œrodowiska przeprowadzili w okre-
sie od 03.06.2009 r. do 17.06.2009 r. kontrolê wszystkich pól doœwiadczalnych, na
których prowadzone s¹ obecnie prace z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi.

Zespó³ kontrolny oceni³ pozytywnie realizacjê, przez wnioskodawców, obowi¹zków
wynikaj¹cych z decyzji Ministra Œrodowiska. Doœwiadczenia by³y prowadzone zgodnie
z warunkami zawartymi w decyzjach, wydanych na podstawie ustawy z dnia 22 czerw-
ca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36,
poz. 233, z póŸn. zm.). W wyniku kontroli ujawniono jedn¹ nieprawid³owoœæ (wniosko-
dawca nie dope³ni³ obowi¹zku niezw³ocznego poinformowania Ministra Œrodowiska
o zmianie nazwy instytucji prowadz¹cej badania). Niemniej jednak po przeprowadzo-
nej kontroli u¿ytkownik usun¹³ to uchybienie, wysy³aj¹c do Ministerstwa Œrodowiska
aneks do wniosku z aktualnymi danymi jednostki. Na tej podstawie Minister Œrodo-
wiska w dniu 16.07.2009 r. wyda³ wnioskodawcy decyzjê nr 02-4/2009 zmieniaj¹c¹
decyzjê dotycz¹c¹ zgody na przeprowadzenie zamierzonego uwolnienia roœlin transge-
nicznych lnu, w zakresie nazwy podmiotu prowadz¹cego doœwiadczenie.

Ponadto wzmocniono nadzór nad przestrzeganiem przez wnioskodawców warun-
ków okreœlonych w decyzjach Ministra Œrodowiska, wyra¿aj¹cych zgodê na zamierzone
uwolnienie GMO do œrodowiska. Dotyczy to w szczególnoœci obowi¹zku przedk³adania
Ministrowi Œrodowiska rocznych sprawozdañ z uwolnienia oraz informacji o faktycznej
dacie rozpoczêcia ka¿dego eksperymentu w danym roku.

10. Wyjaœnienia wymaga sprawa zwi¹zana z funkcjonowaniem laboratoriów refe-
rencyjnych.

Minister Œrodowiska nie wyda³ w drodze obwieszczenia wykazu laboratoriów refe-
rencyjnych, a tak¿e innych laboratoriów wykonuj¹cych zadania z zakresu kontroli
GMO. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e Minister Œrodowiska nie wyda³ równie¿ ¿adnej
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decyzji na utworzenie laboratorium referencyjnego (jednostki, które posiada³y ze-
zwolenia na prowadzenie badañ i wydawanie opinii w zakresie roœlin genetycznie zmo-
dyfikowanych nie dope³ni³y obowi¹zków umo¿liwiaj¹cych uzyskanie odpowiednich
decyzji).

Art. 15 ust. 2 obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach gene-
tycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.) stanowi, ¿e ze-
zwolenie na prowadzenie laboratorium referencyjnego wydaje Minister Œrodowiska na
wniosek zainteresowanego podmiotu. Jednym z podstawowych kryteriów umo¿liwia-
j¹cych uzyskanie statusu laboratorium referencyjnego na podstawie rzeczonej ustawy
jest posiadanie certyfikatu akredytacji udzielonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z póŸn. zm.).

Jednoczeœnie w roku 2006 wydane zosta³o rozporz¹dzenie (WE) nr 1981/2006
z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalaj¹ce szczegó³owe zasady wykonania przepisów art. 32
rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu
do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych. Rozporz¹dzenie to umo¿liwi³o osi¹gniêcie statusu laboratorium referencyj-
nego tak¿e tym jednostkom krajowym, które znajduj¹ siê w trakcie procesu
uzyskiwania akredytacji. Wykaz wszystkich europejskich (w tym polskich) laborato-
riów referencyjnych znajduje siê w za³¹czniku II do rozporz¹dzenia (WE) nr 1981/2006
i jest tym samym dostêpny dla wszystkich zainteresowanych. Od czasu wejœcia w ¿ycie
rozporz¹dzenia (WE) nr 1981/2006 art. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organiz-
mach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 233 z póŸn. zm.) mo¿-
na stosowaæ wy³¹cznie w takim zakresie, jaki nie powoduje sprzecznoœci z przepisami
rzeczonego rozporz¹dzenia. W³adze krajowe maj¹ bowiem obowi¹zek uchylenia wszel-
kich przepisów niezgodnych z treœci¹ rozporz¹dzenia wspólnotowego oraz zakaz wyda-
wania aktów prawnych niezgodnych z jego treœci¹.

Treœæ rozporz¹dzenia (WE) nr 1981/2006 oraz wykaz krajowych laboratoriów refe-
rencyjnych zosta³y umieszczone na stronie Ministerstwa Œrodowiska pod adresem:
http://gmo.mos.gov.pl.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
G³ówny Konserwator Przyrody
Janusz Zaleski

OdpowiedŸ
MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Warszawa, 2010.03.16

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma znak BPS/DSK-043-2443/10 z dnia 16 lutego 2010 roku

i za³¹czonego wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Grzegorza Wojcie-
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chowskiego oraz senatora Zdzis³awa Pupê podczas 48. posiedzenia Senatu RP w dniu
4 lutego 2010 roku, przedk³adam odpowiedŸ na pytania znajduj¹ce siê w kompetencji
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odpowiadaj¹c na pytanie nr 1 uprzejmie informujê, ¿e projekt przepisów regulu-
j¹cych zasady koegzystencji z uprawami tradycyjnymi i ekologicznymi, o czym traktuje
art. 26a dyrektywy 2001/18/WE oraz zalecenia KE nr 2003/556/WE z dnia 23 lipca
2003 r. w sprawie wskazówek dotycz¹cych opracowania krajowych strategii i najlep-
szych praktyk zapewniaj¹cych koegzystencjê upraw zmodyfikowanych genetycznie
z uprawami tradycyjnymi i ekologicznymi zosta³ przewidziany w projekcie ustawy Pra-
wo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Projekt ustawy jest obecnie przed-
miotem prac parlamentarnych. W przepisach dzia³u VI przedmiotowej ustawy,
wzoruj¹c siê na wskazówkach wynikaj¹cych g³ównie z zaleceñ 2003/556/WE, przewi-
dziano sposób prowadzenia upraw roœlin modyfikowanych genetycznie w s¹siedztwie
obszarów z uprawami tradycyjnymi i ekologicznymi oraz przewidziano mechanizmy
monitorowania i kontrolowania upraw GMO. W sytuacji pojawienia siê dowodów nau-
kowych, które œwiadczyæ bêd¹ o szkodliwoœci okreœlonej modyfikacji genetycznej,
w art. 177 projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych prze-
widziano mo¿liwoœæ wprowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakazu
prowadzenia uprawy takiej roœliny. Przepis ten jest wdro¿eniem art. 23 Dyrektywy
2001/18/WE, który umo¿liwia pañstwom cz³onkowskim skorzystanie z tzw. zasady
przezornoœci, z której skorzysta³o do tej pory kilka pañstw, wprowadzaj¹c zakaz upra-
wy kukurydzy MON 810. Przedmiotowa ustawa wype³ni brakuj¹c¹ czêœæ w krajowych
przepisach. Nie jest prawd¹, ¿e zawarte tam przepisy maj¹ otworzyæ Polskê na uprawy,
wrêcz przeciwnie – pozwol¹ wreszcie na kontrolowanie obszaru, który jest obecnie nie-
zdefiniowany w krajowym prawodawstwie. Za kontrolê przestrzegania przepisów w za-
kresie wspó³istnienia bêdzie odpowiedzialny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaœ
kontrolê w terenie sprawowaæ bêdzie Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasien-
nictwa.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 uprzejmie informujê, i¿ w dniu 11 czerwca 2008 roku
G³ówny Lekarz Weterynarii skierowa³ pismo znak: GIWpuf.700pi./62/08 do wszyst-
kich Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii, polecaj¹c:

1) za¿¹danie od powiatowych inspektoratów weterynarii w formie papierowej rapor-
tów z realizacji Krajowego Planu Urzêdowej Kontroli Pasz za lata 2005–2007,

2) sprawdzenie, czy raporty w formie papierowej otrzymane z PIW s¹ zgodne z infor-
macjami przes³anymi do WIW drog¹ elektroniczn¹,

3) sprawdzenie, czy podmioty bêd¹ce pod nadzorem PLW by³y kontrolowane z czêsto-
tliwoœci¹ okreœlon¹ w Krajowym Planie Urzêdowej Kontroli,

4) sprawdzenie, czy we wszystkich powiatach wzór tabel u¿ywanych do sprawozdañ
jest zgodny ze wzorem okreœlonym przez PIW-PIB w Pu³awach oraz czy oprogramo-
wanie komputerowe mog³o mieæ wp³yw na przesy³anie danych miêdzy PIW a WIW,

5) nawi¹zanie wspó³pracy z laboratoriami przeprowadzaj¹cymi badanie pasz celem
ustalenia, czy dokumentacja towarzysz¹ca pobranym próbkom by³a wype³niana
w sposób w³aœciwy, w szczególnoœci czy podawano wielkoœæ partii, z jakiej pobiera-
no próby,

6) sprawdzenie, czy liczba próbek pobranych do badañ w PIW jest zgodna w poszcze-
gólnych kierunkach badañ z danymi przekazanymi w formie zbiorczej raportu
z WIW do GIW.

Jednoczeœnie pismami z dnia 1 i 7 lipca 2008 roku znak GIWpuf.700pi./65/2008
i GIWpuf-700pi/69/2008 skierowanymi do granicznych lekarzy weterynarii, G³ówny
Lekarz Weterynarii zobowi¹za³ ww. do bezwzglêdnego realizowania Rocznego Planu
Urzêdowej Kontroli Pasz w odniesieniu do GMO. Za¿¹da³ równie¿ pisemnych odpowie-
dzi wyjaœniaj¹cych przyczynê niepe³nego zrealizowania ww. planu. Ponownie przypom-
nia³ o zasadach obowi¹zuj¹cych w trakcie kontroli pasz GMO przy imporcie oraz
o obowi¹zku losowej weryfikacji czy dana modyfikacja genetyczna jest dopuszczona do
stosowania na terytorium UE. W tym¿e samym piœmie zobowi¹za³ wojewódzkich leka-
rzy weterynarii do okresowego kontrolowania realizacji zadañ wynikaj¹cych z harmo-
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nogramu pobierania próbek do badañ monitoringowych pasz oraz kontrolê realizacji
zadañ wynikaj¹cych z harmonogramu i czêstotliwoœci kontroli urzêdowych w zakresie
wytwarzania i obrotu pasz w poszczególnych powiatach. Wojewódzcy inspektorzy
ds. pasz sk³adaj¹ informacje o realizacji powy¿szego polecenia na naradach organizo-
wanych w G³ównym Inspektoracie Weterynarii.

W dniu 12 stycznia 2010 roku pismem znak: GIWpuf700pi./3/2010 G³ówny Le-
karz Weterynarii poleci³ wszystkim wojewódzkim lekarzom weterynarii przeprowadze-
nie kontroli we wszystkich powiatowych inspektoratach weterynarii w zakresie
nadzoru sprawowanego nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz oraz realiza-
cj¹ zakazu stosowania przetworzonych bia³ek w ¿ywieniu zwierz¹t. Powy¿sze kontrole
s¹ przeprowadzane w miesi¹cu lutym i marcu 2010 roku, a do dnia 9 kwietnia 2010
roku zostan¹ przes³ane do G³ównego Inspektoratu Weterynarii protoko³y kontroli ze
wszystkich powiatowych inspektoratów weterynarii w kraju.

G³ówny Lekarz Weterynarii pismem z dnia 20 czerwca 2008 roku znak: GIW-
puf.700pi./64/08 poleci³ powiatowym lekarzom weterynarii bezwzglêdne wykonywa-
nie przepisów rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia
2006 roku w sprawie szczegó³owych warunków i sposobu pobierania próbek do badañ
oraz postêpowania z próbkami w ramach urzêdowej kontroli pasz (Dz. U. z 2007 r.
Nr 2, poz. 14). Przypomnia³ o obowi¹zku w³aœciwego wype³niania protoko³ów pobrania
próbek z okreœleniem kierunku badañ laboratoryjnych, wielkoœci partii i miejsca po-
brania.

W odpowiedzi na pismo G³ównego Lekarza Weterynarii, Dyrektor PIW-PIB w Pu³a-
wach – doc. dr hab. Tadeusz Wijaszka, okreœli³ dzia³ania, jakie by³y i bêd¹ realizowane
przez Instytut celem ujednolicenia i rozszerzenia badañ w zakresie GMO (pismo z dnia
8 lipca 2008 roku znak ZHS-063/10885/236/2008). Ponadto Kierownik Krajowego
Laboratorium Pasz IZ-PIB w Lublinie okreœli³ dzia³ania, jakie bêd¹ podejmowane przez
ww. laboratorium celem rozszerzenia prowadzonych badañ w kierunku GMO (pismo
z dnia 25 czerwca 2008 roku znak DNK-464/08).

G³ówny Lekarz Weterynarii poleci³ wojewódzkim lekarzom weterynarii równie¿ sta-
³¹ i systematyczn¹ weryfikacjê danych przekazywanych z poziomu powiatowych in-
spektoratów weterynarii. Pracownik Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji uczestniczy³
w szkoleniu z zakresu systemu rejestracji pobieranych próbek laboratoryjnych i wyni-
ków badañ w bazie danych CELAB. Pe³ne wdro¿enie powy¿szego systemu pozwoli na
weryfikacjê danych przekazywanych przez powiatowe inspektoraty weterynarii. Od
dnia 1 paŸdziernika 2008 roku zak³ady higieny weterynaryjnej zosta³y zobowi¹zane do
wprowadzania danych odnoœnie do wykonanych badañ. Wgl¹d do systemu pozwoli na
kontrolê wykonania monitoringu pasz przez wojewódzkie inspektoraty weterynarii od-
noœnie do poszczególnych powiatowych inspektoratów weterynarii. Dodatkowo od
dnia 1 wrzeœnia 2008 roku w Biurze Pasz, Farmacji i Utylizacji w G³ównym Inspektora-
cie Weterynarii, zatrudniono nowego pracownika, który odpowiada za sprawozdaw-
czoœæ w zakresie pasz, zbieranie danych oraz ich analizê.

W wyniku opisanych dzia³añ dane za rok 2008 i 2009 zosta³y zweryfikowane i po-
twierdzone przez WLW.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e niezatwierdzone do stosowania na terytorium Unii Europej-
skiej odmiany kukurydzy mog¹ byæ wykorzystywane na cele paszowe, GLW dokona³
modyfikacji Rocznego Planu Urzêdowej Kontroli Pasz na rok 2010. Przedmiotowe mo-
dyfikacje dotycz¹ zwiêkszenia liczby pobieranych próbek kukurydzy w kierunku wy-
krycia obecnoœci GMO w województwach: podkarpackim, ma³opolskim, œl¹skim oraz
opolskim. Ponadto G³ówny Lekarz Weterynarii poleci³, aby ww. próbki by³y pobierane
w pierwszej kolejnoœci w gospodarstwach, które posiadaj¹ du¿e area³y uprawy kukury-
dzy. Powiatowi Lekarze Weterynarii powinni, na ile to bêdzie mo¿liwe, ustaliæ Ÿród³o
pochodzenia kukurydzy oraz nawi¹zaæ kontakt z podmiotami zajmuj¹cymi siê maga-
zynowaniem lub obrotem tego rodzaju materia³ami paszowymi.

G³ówny Lekarz Weterynarii zleci³ uwzglêdnienie w planach kontroli kwestii doty-
cz¹cych nadzoru nad paszami GMO przez Biuro Kontroli w G³ównym Inspektoracie
Weterynarii. Jednoczeœnie w przypadku takich kontroli ka¿dorazowo zostanie oddele-
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gowany pracownik Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji, odpowiedzialny za koordynacjê
nadzoru nad GMO.

Maj¹c na wzglêdzie kompleksowe rozwi¹zanie problemów w zakresie sprawozdaw-
czoœci, G³ówny Lekarz Weterynarii zorganizowa³ równie¿ dwie narady wojewódzkich
inspektorów ds. pasz w dniach 26–28 czerwca 2008 roku oraz 11–12 wrzeœnia 2008 ro-
ku. W trakcie ww. narad omówiono w sposób szczegó³owy wyst¹pienie pokontrolne
Najwy¿szej Izby Kontroli. Ustalono równie¿, ¿e wdro¿enie nowego systemu sprawo-
zdawczoœci bêdzie przedmiotem uzgodnieñ z wybranymi inspektorami ds. pasz.

W odpowiedzi na pytanie nr 3 odnoœnie do kontroli G³ównego Lekarza Weterynarii
w zakresie prawid³owoœci wykonywania zadañ w zakresie sprawowania nadzoru nad
wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz zawieraj¹cych GMO, przez wojewódzkich
i powiatowych lekarzy weterynarii, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w dniu 11 czerwca 2008 roku
GLW zarz¹dzi³ kontrolê wszystkich powiatowych inspektoratów weterynarii w kraju
celem sprawdzenia skutecznoœci nadzoru nad GMO oraz weryfikacji danych przekazy-
wanych z PIW do WIW. Kontrolê zakoñczono dnia 1 wrzeœnia 2008 roku. Do dnia
15 wrzeœnia 2008 roku Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii przes³a³y do G³ównego
Inspektoratu Weterynarii raporty dotycz¹ce stwierdzonych uchybieñ w raportowaniu
kontroli i monitoringu pasz oraz wykaz œrodków podjêtych celem usuniêcia stwierdzo-
nych niezgodnoœci.

Odnoœnie do sytuacji w zakresie znakowania towarów zawieraj¹cych GMO (pytanie
nr 4) Inspekcja Weterynaryjna, zgodnie ze swoimi kompetencjami, przeprowadza kon-
trole w zakresie przestrzegania obowi¹zku znakowania towarów GMO przez producen-
tów dzia³aj¹cych w sektorze paszowym. W ramach Rocznego Planu Urzêdowej Kontroli
Pasz w roku 2009 pobrano 302 próbki materia³ów paszowych oraz mieszanek paszo-
wych w celu wykrycia obecnoœci organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wœród
wszystkich pobranych próbek jedynie w 4 przypadkach stwierdzono uchybienia. W jed-
nym przypadku, w województwie lubuskim, nieprawid³owoœci polega³y na sprzeda¿y
mieszanek paszowych zawieraj¹cych w swoim sk³adzie GMO niedopuszczone do obro-
tu na terytorium Unii Europejskiej. W wyniku powiadomienia w systemie RASFF prze-
prowadzono dochodzenie w sprawie przywozu z Niemiec kukurydzy GMO o modyfi-
kacji niedozwolonej w UE. We wskazanym przez system gospodarstwie nie stwierdzono
ju¿ obecnoœci tej paszy, zaœ w³aœciciel gospodarstwa zerwa³ umowê z firm¹ niemieck¹.
W trzech pozosta³ych przypadkach, które wyst¹pi³y w województwie ³ódzkim, po prze-
prowadzeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego, stwierdzono niezgodnoœci polegaj¹ce na
umieszczeniu b³êdnych informacji na etykiecie produktu (brak deklaracji, ¿e pasza za-
wiera GMO). W jednym przypadku dotyczy³o to karmy dla zwierz¹t domowych (psy, ko-
ty). W wyniku przeprowadzonego dochodzenia nie ustalono, który z komponentów
u¿ytych do produkcji karmy zawiera³ genetycznie zmodyfikowan¹ sojê. Ca³a partia
karmy zosta³a poddana utylizacji. Bior¹c pod uwagê powy¿sze, nie na³o¿ono mandatu
karnego. W dwóch pozosta³ych przypadkach stwierdzono, i¿ mieszanka paszowa za-
wiera GMO mimo braku deklaracji i w obu przypadkach na³o¿ono mandaty karne za
niew³aœciwe oznakowanie pasz.

W odpowiedzi na pytanie nr 5 pragnê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e na stro-
nach internetowych G³ównego Inspektoratu Weterynarii zamieszcza siê sprawozdania
z realizacji Rocznego Planu Urzêdowej Kontroli Pasz, obejmuj¹ce pasze GMO. Zamiesz-
cza siê wyniki monitoringu, liczbê próbek pasz pobranych przez Inspekcje Weteryna-
ryjn¹ oraz iloœæ stwierdzonych nieprawid³owoœci.

Ponadto wraz z przygotowaniem przez Ministra Œrodowiska projektu ustawy – Pra-
wo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w ocenie skutków regulacji uwzglêd-
niono wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej. W zakresie tym przewidziano utworze-
nie w G³ównym Inspektoracie Weterynarii 2 dodatkowych etatów, których powstanie
jest zwi¹zane z obowi¹zkiem wykonywania nowych zadañ w zakresie transgranicznego
przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do bez-
poœredniego wykorzystania jako pasza. Jednoczeœnie wejœcie w ¿ycie ww. aktu praw-
nego wi¹¿e siê z obowi¹zkiem przeprowadzenia szkoleñ dla pracowników Inspekcji
Weterynaryjnej. Równolegle nale¿y poddaæ weryfikacji Roczny Plan Urzêdowej Kontroli
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Pasz w odniesieniu do pobierania i analizy próbek w kierunku wykrywania obecnoœci
w paszach organizmów genetycznie zmodyfikowanych (badania iloœciowe). Roczny
Plan Urzêdowej Kontroli Pasz na rok 2010 przewiduje pobranie w wy¿ej wymienionym
kierunku 240 próbek pasz. Po zweryfikowaniu RPUKP zwi¹zanego z wejœciem w ¿ycie
ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, liczba ta zwiêkszy siê do
oko³o 440.

W roku 2008 w G³ównym Inspektoracie Weterynarii zosta³y opracowane i przygoto-
wane materia³y szkoleniowe dla Inspekcji Weterynaryjnej nt: „Wzmocnienia admini-
stracji weterynaryjnej w zakresie kontroli nad paszami i polepszaczami gleby”.
Przedmiotowe materia³y wyczerpuj¹co opisuj¹ zagadnienia dotycz¹ce m.in.: upraw
roœlin GMO na terenie kraju, miejsca Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad GMO
oraz monitoringu organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach. Wymienione
wy¿ej materia³y szkoleniowe zosta³y przekazane do wszystkich Powiatowych Inspekto-
ratów Weterynarii.

Odnosz¹c siê do pytania nr 9 uprzejmie informujê, ¿e w chwili obecnej ¿adna
z ustaw (tj. ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowa-
nych i ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie) nie reguluje zasad prowadze-
nia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych. Projekt przepisów w tym zakresie
znajduje siê w ustawie Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, której
projekt zosta³ przekazany do prac parlamentarnych w listopadzie 2009 r. W momencie
przekazania ustawy pod obrady sejmu istnia³a szansa, ¿e w roku 2010, przed kolejnym
sezonem wegetacyjnym i wiosennymi wysiewami kukurydzy (jedynej do tej chwili roœli-
ny dopuszczonej do uprawy na terenie UE) bêdzie mo¿na rozpocz¹æ faktyczny monito-
ring tego obszaru. Zauwa¿yæ trzeba, ¿e ustawa odpowiada na liczne postulaty œrodo-
wisk zrzeszaj¹cych przeciwników GMO, dotycz¹ce: wprowadzenia zakazu uprawy roœ-
lin genetycznie modyfikowanych czy te¿ ewidencji miejsc, gdzie prawdopodobnie
odbywaj¹ siê uprawy, likwidacji upraw, podjêcia czynnoœci karnych wzglêdem osób,
które w sposób nieprawid³owy takie uprawy prowadz¹. Przed³u¿aj¹ca siê dyskusja,
która dotyczy g³ównie postulatów o odrzucenie projektu sprowadza siê do tego, ¿e w ro-
ku 2010, przynajmniej w okresie, który przypadnie na siewy, stan prawny pozostanie
bez zmian, zaœ rz¹d, oraz s³u¿by kontrolne w dalszym ci¹gu pozostan¹ bez narzêdzi
prawnych umo¿liwiaj¹cych kontrolê tego obszaru.

W odpowiedzi na pytanie nr 10, dotycz¹ce utworzenia rejestru upraw GMO uprzej-
mie informujê, ¿e prowadzenie rejestru jest jednym z zobowi¹zañ, które powinny byæ
wype³nione przez pañstwa cz³onkowskie w ramach prowadzonego przez nie nadzoru
nad uprawami roœlin GM. Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e wobec braku przepisów praw-
nych reguluj¹cych zasady prowadzenia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych,
brakuje równie¿ tego elementu. W projekcie ustawy Prawo o GMO zosta³y przewidziane
odpowiednie rozwi¹zania i wraz z wejœciem w ¿ycie nowych przepisów zaistnieje obo-
wi¹zek prowadzenia publicznie dostêpnego i bezp³atnego rejestru upraw.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych na-
k³ada na Ministra Œrodowiska obowi¹zek prowadzenia kilku rodzajów rejestrów, lecz
¿aden z nich nie jest rejestrem upraw.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Micha³a Wojtczaka

skierowane do prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej Leszka Karwowskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W piœmie z dnia 5 listopada 2010 r. (ZRask-155/2009/PW5605) dyrektor

Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku wypowiedzia³ Pol-
skiemu Zwi¹zkowi Wêdkarskiemu – Okrêg Toruñ (PZW Toruñ) obowi¹zuj¹ce
dotychczas umowy w przedmiocie oddania w u¿ytkowanie obwodów rybac-
kich rzeki Wis³y nr 3 i 4 oraz rzeki Drwêcy nr 5. Jako przyczynê rozwi¹zania
umów wskazano niew³aœciwe wywi¹zywanie siê PZW Toruñ z obowi¹zku
zarybiania wód u¿ytkowanego obwodu.

Zasadnoœæ rozwi¹zania umowy, jak siê wydaje, mo¿e budziæ w¹tpliwo-
œci, bowiem z przedstawionej przez PZW Toruñ dokumentacji wynika, i¿
przez ca³y okres u¿ytkowania wód PZW Toruñ czyni³ to nale¿ycie, realizuj¹c
obowi¹zki finansowe oraz ponosz¹c nak³ady rzeczowe, co potwierdzaj¹ do-
kumenty urzêdowe – zaœwiadczenie RZGW w Gdañsku z dnia 6 lipca 2009 r.
oraz pismo dyrektora Departamentu Rybo³ówstwa z dnia 30 listopada
2009 r.

Rozwi¹zanie umowy przez RZGW w Gdañsku skutkuje brakiem gospo-
darza w obwodzie rybackim nr 3 i 4 rzeki Wis³y oraz nr 5 rzeki Drwêcy. Impli-
kacj¹ tego mo¿e byæ zniweczenie kilkuletniego procesu zarybiania
przedmiotowych wód oraz degradacja œrodowiska naturalnego. Dzia³ania
RZGW w Gdañsku dotykaj¹ najboleœniej cz³onków PZW – wêdkarzy, którzy
po raz pierwszy od wielu lat nie maj¹ mo¿liwoœci wêdkowania na ich trady-
cyjnych ³owiskach.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana z nastêpuj¹cymi pyta-
niami.

Czy w Pana opinii dosz³o do uchybieñ w realizowaniu zobowi¹zañ wyni-
kaj¹cych z umów o u¿ytkowanie wód, a jeœli dosz³o, to czy nie nale¿a³oby wy-
st¹piæ o ich usuniêcie?

Czy dzia³anie Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku po-
legaj¹ce na rozwi¹zaniu umowy z Polskim Zwi¹zkiem Wêdkarskim – Okrêg
Toruñ nie mia³o zbyt restrykcyjnego charakteru?

Z powa¿aniem
Micha³ Wojtczak

OdpowiedŸ
ZASTÊPCY PREZESA
KRAJOWEGO ZARZ¥DU
GOSPODARKI WODNEJ

Warszawa, 29.04.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie nr BPS/DSK-043-2445/10 z 16 lutego 2010 r.

oœwiadczeniem senatora Micha³a Wojtczaka z³o¿onym na 48. posiedzeniu Senatu RP,
dotycz¹cym rozwi¹zania z Polskim Zwi¹zkiem Wêdkarskim – Okrêg w Toruniu umowy
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u¿ytkowania obwód rybackich rzek Wis³a nr 3 i 4 oraz Drwêcy nr 5 przedstawiam na-
stêpuj¹ce stanowisko w tej sprawie.

Sprawa umowy na u¿ytkowanie wspomnianych obwodów rybackich przez PZW
w Toruniu w tym w szczególnoœci ca³a dokumentacja konkursowa i rozliczenie racjo-
nalnej gospodarki rybackiej by³a przedmiotem szczegó³owej analizy zarówno pracowni-
ków Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku jak i Krajowego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej. Analiza dokumentacji nie wykaza³a nieprawid³owoœci w postêpo-
waniu Dyrektora RZGW w Gdañsku (pismo nr ZRask-155/2009/PW/5605 z 5 listopa-
da 2009 r.). Rozwa¿ane przez RZGW w Gdañsku usuniêcie tzw. uchybieñ w realizacji
umowy nie by³o mo¿liwe, gdy¿ nie pozwala³y na to za³o¿enia operatu rybackiego, który
okreœla równie¿ maksymalne iloœci narybku jakim w jednym roku mo¿na zarybiaæ wo-
dy obwodów rybackich.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ gospodarka rybacka na tych obwodach, o ile prowadzona by³a
zgodnie z za³o¿eniami operatu rybackiego, który jest dokumentem prezentuj¹cym za³o-
¿enia dla gospodarki rybackiej, o tyle nie by³a zgodna z ofert¹ jak¹ PZW w Toruniu z³o-
¿y³ w konkursie na oddanie w u¿ytkowanie tych obwodów. Istot¹ przeprowadzania
konkursów jest w pierwszej kolejnoœci zagwarantowanie prowadzenia racjonalnej go-
spodarki rybackiej, zgodnie z postanowieniami ustawy o rybactwie œródl¹dowym,
w wodach p³yn¹cych nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa. S³u¿y temu miêdzy innymi pozy-
tywna opinia do sporz¹dzonego operatu rybackiego, wydana przez jedn¹ z trzech upraw-
nionych do tego jednostek.

Konkursy s³u¿¹ tak¿e wy³onieniu tego podmiotu, który racjonaln¹ gospodarkê ry-
back¹ bêdzie prowadzi³ na warunkach najkorzystniejszych dla Skarbu Pañstwa – wy-
bór najkorzystniejszej oferty spoœród wszystkich z³o¿onych przez oferentów
oferuj¹cych m.in. nak³ady rzeczowo-finansowe. Tym samym podstaw¹ do rozliczenia
gospodarki rybackiej jest oferta, z³o¿ona przez oferenta podczas konkursu i zapropo-
nowane w niej zobowi¹zania u¿ytkownika wobec Skarbu Pañstwa, które musz¹ byæ
zgodne z za³o¿eniami pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego.

Na zakoñczenie chcia³bym zwróciæ uwagê na fakt, i¿ pochodzenie materia³u zary-
bieniowego z programu restytucji gatunków zagro¿onych wyginiêciem, finansowanych
ze œrodków Skarbu Pañstwa, nie mo¿na uznaæ, i¿ prowadzenie gospodarki rybackiej
„uzupe³nianej” zarybieniami finansowanymi z bud¿etu pañstwa jest wype³nieniem zo-
bowi¹zañ wobec Skarbu Pañstwa. Powy¿sze stanowisko potwierdza równie¿ profesor
Ryszard Bartel z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego – Zak³adu Ryb Wêdrownych
w Gdañsku, koordynuj¹cy dzia³ania restytucji gatunków zagro¿onych wyginiêciem,
a tak¿e Ministerstwo Rolnictwa.

Z uwagi na powy¿sze wyjaœnienia stojê na stanowisku, ¿e rozwi¹zanie umowy by³o
jedynym mo¿liwym rozwi¹zaniem na jakie móg³ zdecydowaæ siê Dyrektor RZGW
w Gdañsku. Zapewniam te¿, ¿e ka¿dy przypadek rozwi¹zania umowy u¿ytkowania ob-
wodów rybackich, z uwagi na zagro¿enia wynikaj¹ce z braku „gospodarza” w obwodzie
rybackim, jest szczegó³owo analizowany, a decyzja taka podejmowana wy³¹cznie
w ostatecznoœci.

Z powa¿aniem

Janusz Wiœniewski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe powsta³y w 1997 r. i obecnie jest
ich trzydzieœci szeœæ. Mieszcz¹ siê g³ównie w miastach, które utraci³y status
stolic wojewódzkich. Obecnie kszta³c¹ dziewiêædziesi¹t trzy tysi¹ce dzie-
wiêæset szeœæ osób. S¹ to uczelnie prowadz¹ce studia pierwszego lub drugie-
go stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Ostatnio docieraj¹ do mnie sygna³y wyra¿aj¹ce sprzeciw wobec propono-
wanych zmian ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym i niektórych innych
ustaw z dnia 17 grudnia 2009 r. W stanowisku Konfederacji Rektorów Pub-
licznych Szkó³ Zawodowych KRePSZ, przyjêtym podczas roboczej narady
w dniu 13 stycznia 2010 r. w Warszawie, uczestnicy wyra¿aj¹ g³êbokie za-
niepokojenie senackim projektem ustawy, poniewa¿ godzi on w autonomiê
szkó³ wy¿szych, gwarantowan¹ przez art. 70 ust. 5 Konstytucji RP, jedno-
czeœnie prowadzi do upolitycznienia uczelni.

Proponowane zmiany, zak³adaj¹ce, ¿e w organach publicznych wy¿-
szych szkó³ zawodowych, takich jak senat czy kolegium elektorów, oprócz
nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz innych pracowni-
ków danej uczelni zasiadaliby przedstawiciele samorz¹du wojewódzkiego,
zdecydowanie id¹ w kierunku redukcji reprezentacji spo³ecznoœci akademic-
kiej, a to mo¿e byæ rozumiane jako kontrola samorz¹du nad wyborem w³adz
uczelni. Dotychczas minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego nie
potrzebowa³ swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, ich obecnoœæ
w tych organach przeczy autonomii uczelni.

Przyk³adem próby ingerencji w autonomiê publicznych wy¿szych szkó³
zawodowych jest zmieniona procedura powo³ywania kanclerza, która bêdzie
polegaæ na tym, ¿e kanclerz zostanie wybrany przez zarz¹d województwa po
zasiêgniêciu opinii senatu i rektora. Tak wiêc kanclerz stanie siê osob¹, która
jest przedstawicielem zarz¹du województwa. Jest to sprzeczne zarówno
z duchem ca³ej ustawy o szkolnictwie wy¿szym, jak i z pozosta³ymi zapisami
tego artyku³u. Rola kanclerza na uczelni stanie siê co najmniej dwuznaczna –
przecie¿ w dalszym ci¹gu odpowiada przed rektorem, a nie przed zarz¹dem
województwa! Ponadto propozycja ta kryje w sobie zarzewie przysz³ego kon-
fliktu rektora z kanclerzem, co w znacz¹cy sposób os³abia, a nie wzmacnia
pozycjê na uczelni tego ostatniego. To rozwi¹zanie mo¿e rodziæ w¹tpliwoœæ co
do poszanowania idei autonomii uczelni.

Zgodnie z przekazan¹ opini¹ rektorów wprowadzone zmiany narusz¹ za-
sadê równoœci uczelni prowadz¹cych studia wy¿sze na tym samym poziomie
kszta³cenia, zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim, oraz spój-
noœæ systemu szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Jednoczeœnie rozwi¹zania ta-
kie ogranicz¹ samodzielnoœæ finansow¹ zarz¹dzanych dotychczas efektyw-
nie uczelni i spowoduj¹ rozmycie odpowiedzialnoœci za prawid³owe funkcjo-
nowanie uczelni miêdzy organy uczelni, jednostkê samorz¹du terytorialnego
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, wywr¹ tak¿e bezpoœred-
nie, negatywne skutki finansowe dla uczelni i bud¿etu pañstwa, wynikaj¹ce
z koniecznoœci zatrudnienia w ka¿dym urzêdzie marsza³kowskim dodatko-
wych wykwalifikowanych osób. A to zwiêkszy wydatki na szeroko pojête
szkolnictwo wy¿sze i obci¹¿y dodatkowo bud¿et pañstwa lub odpowiednio
bud¿et samorz¹du terytorialnego. Skutkiem tego bêdzie zmniejszenie œrod-
ków finansowych przyznawanych poszczególnym uczelniom.

W³¹czenie uczelni w struktury samorz¹du terytorialnego, nieprzygotowa-
nego merytorycznie i kadrowo do wspó³zarz¹dzania i podejmowania w³aœci-
wych decyzji w zakresie szkolnictwa wy¿szego, przyczyni siê do utraty
presti¿u uczelni, które bêd¹ postrzegane jako uczelnie drugiej kategorii. To
spowoduje nie tylko zmniejszenie zainteresowania, ale w ogóle jego brak ze
strony kandydatów, a w konsekwencji likwidacjê tych uczelni.

Zmiany w zakresie strukturalnym polegaj¹ na przekszta³ceniu tych szkó³
z pañstwowych osób prawnych w samorz¹dowe osoby prawne. Uzyskanie
przez organy samorz¹dowe województwa wiêkszej samodzielnoœci w zakre-
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sie decyzji podejmowanych w przedmiocie dzia³alnoœci tych uczelni oraz
zmieniony system finansowania tych szkó³ – nie, jak dotychczas z bud¿etu
pañstwa, ale ze œrodków samorz¹du terytorialnego – niew¹tpliwie zburzy do-
tychczasowy porz¹dek i wprowadzi rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjo-
nowania uczelni wy¿szych.

Raz jeszcze trzeba zwróciæ uwagê na fakt, ¿e proponowane rozwi¹zania
zosta³y mocno skrytykowane pod wzglêdem merytorycznym przez œrodowis-
ka publicznych wy¿szych szkó³ zawodowych. Oznacza to, ¿e „strukturalne
powi¹zanie pañstwowych wy¿szych szkó³ z samorz¹dem województwa”
mo¿e byæ przyjête z zadowoleniem przez niektóre samorz¹dy – choæ bêdzie to
dla nich obci¹¿enie pod wzglêdem finansowym i merytorycznym – ale na pew-
no nie przez pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe, które oceniaj¹ to roz-
wi¹zanie jako niedobr¹ prognozê przysz³ej wspó³pracy.

Trudno zrozumieæ równie¿ to, ¿e przed z³o¿eniem projektu nie próbowano
nawi¹zaæ kontaktu z dobrze dzia³aj¹c¹ KRePSZ, utworzon¹ z KRASP.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z nastêpu-
j¹cym zapytaniem.

Czy ministerstwo popiera zmiany proponowane w senackim projekcie
oraz czy w pe³nym zakresie zosta³y przeanalizowane negatywne skutki – nie
wy³¹czaj¹c likwidacji takich jednostek wskutek braku zainteresowania m³o-
dzie¿y nauk¹ w szko³ach nieposiadaj¹cych samodzielnego statusu – które
mog¹ wyst¹piæ, jeœli chodzi o szkolnictwo wy¿sze, po wprowadzeniu tych
zmian?

Stanis³aw Zaj¹c

OdpowiedŸ

Warszawa, 4 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem senatora Stanis³awa Zaj¹ca w sprawie nowelizacji

ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, przes³anym przy piœmie nr BPS/DSK-043-
-2446/10 z dnia 16 lutego 2010 r., pragnê zwróciæ uwagê na fakt, i¿ bêd¹cy przedmio-
tem oœwiadczenia senacki projekt ustawy, zmierzaj¹cy do strukturalnego powi¹zania
pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych z samorz¹dem województwa, zosta³ wycofa-
ny (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
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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 Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Proszê o udzielenie mi informacji, na jakim etapie s¹ prace dotycz¹ce no-
welizacji ustawy o izbach rolniczych.

Ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. wymaga szybkiej
nowelizacji, bowiem dzia³alnoœæ izb rolniczych na mocy tej ustawy jest znacz-
nie ograniczona.

Geneza samorz¹du rolniczego siêga II po³owy XIX wieku. Przed wojn¹ or-
gan ten mia³ bardzo szeroki zakres swego dzia³ania. W 1946 r. samorz¹d rol-
niczy zosta³ zlikwidowany i dopiero na mocy ustawy z 14 grudnia 1995 r. go
reaktywowano. Ustawa ta stworzy³a podstawy prawne do przeprowadzenia
demokratycznych wyborów i wy³onienia organów rolniczego samorz¹du za-
wodowego. Nowelizacja w 2010 r. przynios³a rozszerzenie zakresu kompe-
tencji oraz zmiany w jego strukturze organizacyjnej. Dotychczasowa
dzia³alnoœæ samorz¹dów rolniczych wnios³a wiele, jeœli chodzi o rozwój pol-
skich wsi. Jednak¿e ustawa o izbach rolniczych daje ma³o kompetencji izbom
w zakresie decydowania o kszta³cie przysz³oœci rolnictwa.

Obecnie samorz¹d, mimo obligatoryjnego cz³onkostwa rolników i miesz-
kañców wsi, nie ma istotnego wp³ywu na politykê roln¹. Izby nie posiadaj¹
kompetencji w³adczych, a s¹ jedynie uprawnione do wydawania opinii i zg³a-
szania wniosków. Sytuacja taka powinna ulec zmianie, gdy¿ podmioty te ja-
ko najbardziej zainteresowane sprawami rolnictwa i wsi nie maj¹ obecnie
prawa do podejmowania decyzji w tej materii.

W krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja, Niemcy czy Austria, rol-
nicy, którzy aktywnie dzia³aj¹ w samorz¹dach, maj¹ ogromny wp³yw na roz-
wój wsi i rolnictwa, bowiem wiele decyzji nie mo¿e byæ podjêtych bez
akceptacji izb rolniczych. Ponadto tamtejsze samorz¹dy oprócz reprezentowa-
nia i obrony interesów zawodowych rolników realizuj¹ bardzo wiele istotnych
zadañ, których nie realizuj¹ polskie izby. Teraz, kiedy jesteœmy w Unii Euro-
pejskiej, dostosowanie prawa jest koniecznoœci¹, bowiem wymaga tego nie
tylko doœwiadczenie, ale równie¿ dostosowanie naszego prawa do wzorców
panuj¹cych w krajach cz³onkowskich Unii.

Przede wszystkim nowe rozwi¹zania, na wzór zachodnioeuropejski, po-
winny zapewniæ izbom skuteczne dzia³anie i zagwarantowaæ wp³yw na
kszta³towanie polityki rolnej pañstwa. Izby rolnicze powinny posiadaæ takie
kompetencje oraz instrumenty finansowe i rzeczowe, które pozwol¹ im na
wykonywanie ustawowych zadañ w sposób rzetelny oraz przede wszystkim
umo¿liwi¹ im realny wp³yw na decyzje podejmowane w zakresie rozwoju wsi
i rolnictwa w Polsce.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cymi pytaniami.

Czy ministerstwo zamierza w najbli¿szym czasie wprowadziæ zmiany
w ustawie o izbach rolniczych? Na jakim etapie s¹ ewentualne prace nad
zmianami w tej ustawie?

Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ

Warszawa, 11 marca 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu

Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Pana Stanis³awa Zaj¹ca
w sprawie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, przekazane przy piœmie
BPS/DSK-043-2447/10 z dnia 16 lutego 2010 r. uprzejmie informujê, ¿e projekt usta-
wy o zmianie ustawy o izbach rolniczych zosta³ opracowany przez Zarz¹d Krajowej Ra-
dy Izb Rolniczych. W dniu 10 wrzeœnia 2009 r. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
przes³a³ projekt nowelizacji ustawy o izbach rolniczych Przewodnicz¹cym Klubów Par-
lamentarnych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Platformy Obywatelskiej z proœb¹
o poparcie i z³o¿enie na rêce Marsza³ka Sejmu jako projektu poselskiego ustawy. Z in-
formacji przekazanej przez Krajow¹ Radê Izb Rolniczych wynika, ¿e proponowane
zmiany do przedmiotowej ustawy dotycz¹ m.in.: cz³onkowstwa w izbach rolniczych;
mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez izby rolnicze oraz przed³u¿e-
nia do 6 lat kadencji walnego zgromadzenia. Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformo-
wa³a równie¿, ¿e obecnie pose³ Pan Piotr Walkowski zabiega o uzyskanie wœród pos³ów
wymaganej liczby podpisów pod projektem ww. ustawy.

Marek Sawicki
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie mi informacji, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia pla-
nuje wspomóc w przysz³oœci lecznictwo uzdrowiskowe dzieciêce w uzdrowis-
ku w Rymanowie Zdroju.

Uzdrowisko w Rymanowie Zdroju, znane w ca³ym kraju, po³o¿one jest na
terenie górskim, wœród lasów mieszanych z przewag¹ jod³y, a wystêpuj¹ce
tu wody mineralne chlorkowe, jodkowo-bromkowe z zawartoœci¹ CO2, boro-
wina i korzystny mikroklimat z cechami klimatu górskiego i zarazem morskie-
go sprzyjaj¹ osobom cierpi¹cym na choroby górnych i dolnych dróg
oddechowych, choroby uk³adu pokarmowego, choroby dzieciêce. Uzdrowiska
dzieciêce powsta³y tutaj ju¿ w drugiej po³owie XIX wieku.

Obecnie zg³aszaj¹ siê do mnie pracownicy administracji, wychowawcy,
dyrekcja Zespo³u Szkó³ Specjalnych, a tak¿e spo³ecznoœæ Rymanowa Zdroju
z proœb¹ o interwencjê, bowiem dzia³alnoœæ uzdrowiska zamiera. Znajduj¹ce
siê tutaj dzieciêce sanatoria s¹ puste, coraz mniej dzieci przyje¿d¿a do Ryma-
nowa Zdroju po zdrowie, mimo i¿ w rzeczywistoœci coraz wiêcej dzieci i m³o-
dzie¿y zmaga siê z d³ugotrwa³ymi problemami zdrowotnymi i potrzebowa³o-
by leczenia uzdrowiskowego.

Problem ten wynika przede wszystkim z niedostatecznego finansowania
leczenia uzdrowiskowego oraz trudnoœci w uzyskaniu dostêpnoœci do lecznic-
twa uzdrowiskowego. We wczeœniejszych latach wielu ma³ych pacjentów
skorzysta³o z lecznictwa uzdrowiskowego. Tak¿e szko³a sanatoryjna przez
ca³e dziesiêciolecia prowadzi³a skuteczn¹ i ze wszech miar potrzebn¹ dzia³al-
noœæ wychowawcz¹ i dydaktyczn¹ na rzecz m³odego pokolenia. Obecnie
przygotowane do tego celu obiekty nie s¹ w pe³ni wykorzystane, a potrzebu-
j¹cych dzieci jest mnóstwo. Taka sytuacja powoduje, ¿e marnowany jest po-
tencja³ zawodowy oraz niweczony jest dorobek kilku pokoleñ ludzi, którzy
stworzyli dzieciêce uzdrowisko. Baza lokalowa obiektów nie jest wykorzy-
stywana. Zdaniem interweniuj¹cych, nasz kraj powinien zapewniæ mo¿li-
woœæ skorzystania z leczenia uzdrowiskowego tym dzieciom, które potrze-
buj¹ takiego leczenia. Przynajmniej dwustu kuracjuszy miesiêcznie powinno
mieæ do niego dostêp, bo przecie¿ œrodki przeznaczone na profilaktykê chorób
dzieci niew¹tpliwie przynios¹ efekt w postaci mniejszej liczby chorych dzieci,
a zatem mniej œrodków trzeba bêdzie przeznaczyæ na kosztowne leczenie
w szpitalach.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z nastêpu-
j¹cymi pytaniami.

Czy ministerstwo zamierza w najbli¿szym czasie wspomóc finansowo –
w ramach programów wspierania profilaktyki zdrowotnej – uzdrowiska dzie-
ciêce znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji?

Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo w celu wspierania profi-
laktyki uzdrowiskowej oraz u³atwienia dzieciom dostêpu do leczenia w uzdro-
wiskach?

Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.02.25

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do interpelacji z dnia 16 lutego 2010 r. znak BPS/DSK-043-

-2448/10, z³o¿onej przez Pana Senatora Stanis³awa Zaj¹ca, skierowanej do Pani Mini-
ster Zdrowia Ewy Kopacz, w sprawie leczenia uzdrowiskowego dzieci w uzdrowisku Ry-
manów Zdrój uprzejmie informujê, ¿e uzdrowiska w Polsce ca³kowicie zapewniaj¹
zapotrzebowanie na leczenie uzdrowiskowe dzieci, wynikaj¹ce z zainteresowania tego
typu œwiadczeniem. W przypadku leczenia uzdrowiskowego dzieci, obserwowany jest
znacz¹cy wzrost zainteresowania leczeniem przede wszystkim w miesi¹cach wakacyj-
nych. Aktualnie skierowania dzieci zakwalifikowanych do leczenia uzdrowiskowego re-
alizowane s¹ w ci¹gu miesi¹ca, z wyj¹tkiem skierowañ oczekuj¹cych na przydzia³
w terminie letnim do miejscowoœci nadmorskich. Powy¿sza sytuacja by³a wielokrotnie
przedmiotem analiz, maj¹c na uwadze pozosta³e uzdrowiska lecz¹ce dzieci, które zg³a-
sza³y problemy zbie¿ne z przedstawianymi przez uzdrowisko Rymanów. Powo³uj¹c siê
na informacje uzyskane z NFZ, nale¿y przypomnieæ, i¿ w zwi¹zku z obecnym ni¿em de-
mograficznym, liczba skierowañ na leczenie uzdrowiskowe dzieci, od kilku lat ma ten-
dencjê malej¹c¹. Jednoczeœnie w pismach do³¹czonych przez rodziców m.in. do
sk³adanych rezygnacji z turnusów leczniczych, obserwowany jest wzrost oczekiwañ
w odniesieniu do warunków pobytowych dzieci podczas leczenia uzdrowiskowego, jak
te¿ preferowanie turnusów w okresach wolnych od nauki (tj. letnich), czêsto ze wzglê-
du na uczestnictwo dzieci w pe³nop³atnych zajêciach pozaszkolnych prowadzonych
w miejscu zamieszkania. Ma to wyraŸne odzwierciedlenie w liczbie rezygnacji z leczenia
uzdrowiskowego dzieci w miesi¹cach póŸnojesiennych i zimowych.

Ministerstwo Zdrowia udostêpni³o na swojej stronie internetowej zak³adkê Uzdro-
wiska, zawieraj¹c¹ szczegó³owe informacje dotycz¹ce leczenia uzdrowiskowego, w tym
spis poszczególnych zak³adów lecznictwa uzdrowiskowego oraz kontakt w sprawach
w¹tpliwych do pracowników Wydzia³u Uzdrowisk, z której mog¹ korzystaæ zarówno
œwiadczeniobiorcy, ich prawni opiekunowie, jak i lekarze kieruj¹cy pacjentów na lecze-
nie uzdrowiskowe. Jednak¿e Ministerstwo Zdrowia nie posiada mo¿liwoœci wyelimino-
wania przytaczanych powy¿ej czynników, maj¹cych wp³yw na obni¿enie zainteresowa-
nia leczeniem uzdrowiskowym dzieci w okreœlonych uzdrowiskach. Reasumuj¹c, nale-
¿y stwierdziæ, ¿e przyczyn¹ malej¹cej liczby kontraktów zawieranych na leczenie
uzdrowiskowe dzieci, nie jest ograniczanie œrodków przez NFZ, lecz spadek zaintereso-
wania tego typu leczeniem.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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49. POSIEDZENIE SENATU
(18 lutego 2010 r.)





Oœwiadczenie senator Ma³gorzaty Adamczak

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z problemem, który jest czêsto poruszany podczas rozmów

z dyrektorami szkó³, dotycz¹cym organizowania imprez zewnêtrznych w pla-
cówkach oœwiatowych, chcia³abym odnieœæ siê do zapisów ustawy z dnia
26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alko-
holizmowi (DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473, ze zm.).

Prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹zywaniem pro-
blemów alkoholowych to bardzo wa¿ne zadanie, wype³niane miêdzy innymi
przez samorz¹d gminny. Wa¿ne jest odpowiednie ukszta³towanie dzia³añ po-
dejmowanych w tym zakresie, w szczególnoœci odnoœnie do ludzi m³odych,
u których zagro¿enie alkoholizmem mo¿e byæ przyczyn¹ licznych patologii ju¿
od najm³odszych lat. Dzia³ania powinny wiêc byæ podejmowane odpowie-
dzialnie i pomyœlane kompleksowo.

Ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
zabrania sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych na te-
renie szkó³ oraz innych zak³adów i placówek oœwiatowo-wychowawczych,
opiekuñczych i domów studenckich. Jest to przepis bezwzglêdnie obowi¹zu-
j¹cy, który w sezonie karnawa³owym jest niestety przepisem martwym, gdy¿
znakomita wiêkszoœæ szkó³ wynajmuje sale lub aule na zabawê karnawa³o-
w¹, i nie jest tajemnic¹, ¿e doroœli uczestnicy tych zabaw pij¹ tam alkohol. Ta-
kie zabawy czy bale organizuj¹ rady rodziców po to, aby pozyskaæ jakieœ
dodatkowe fundusze na lepsze funkcjonowanie placówek oœwiatowych. Nieste-
ty z powodu przepisów tej ustawy taka zabawa ³¹czy siê z ³amaniem prawa.

Czy w zwi¹zku z tym nie warto by³oby zmieniæ ten przepis w wymienio-
nej ustawie tak, ¿eby po zmianie dawa³ jednostce prowadz¹cej dan¹ placów-
kê prawo do wydania zgody na jednorazowe zorganizowanie imprezy
z mo¿liwoœci¹ wniesienia alkoholu. By³aby to nie tylko korzyœæ dla organiza-
torów, którzy nie musieliby ³amaæ prawa, ale tak¿e dla placówek oœwiato-
wych, które po uzyskaniu pozwolenia od organu prowadz¹cego mog³yby
wynajmowaæ swoje sale na imprezy zewnêtrzne z mo¿liwoœci¹ wniesienia al-
koholu.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 10 marca 2010 r., znak: BPS/DSK-

-043-2449/10, w sprawie poruszonej w oœwiadczeniu Senator Ma³gorzaty Adamczak,
z³o¿onym podczas 49. posiedzenia Senatu w dniu 18 lutego 2010 r., a dotycz¹cego or-
ganizowania imprez zewnêtrznych w placówkach oœwiatowych w odniesieniu do zapi-
sów ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi uprzejmie
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informujê, i¿ opowiadam siê w sposób jednoznaczny przeciw mo¿liwoœci wprowadzenia
zmian w ustawie z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) umo¿liwiaj¹cych uzys-
kiwanie jednorazowych zezwoleñ przez szko³y oraz inne placówki oœwiatowo-wycho-
wawcze na organizowanie imprez z mo¿liwoœci¹ wniesienia alkoholu.

Ustawa o systemie oœwiaty stanowi, i¿ misj¹ systemu oœwiaty, a wiêc szkó³ i innych
placówek oœwiatowo-wychowawczych, jest zapewnienie w szczególnoœci „prawa dzieci
i m³odzie¿y do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osi¹gniêtego rozwoju”.
Nie tylko ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, ale
tak¿e przyjêta przez Sejm RP uchwa³a z dnia 18 lutego 2000 r. proklamuj¹ca Polsk¹
Deklaracjê w Sprawie M³odzie¿y i Alkoholu podkreœlaj¹ szczególne znaczenie ochrony
m³odych ludzi przed promowaniem postaw zwi¹zanych z piciem alkoholu. Polska de-
klaracja stwierdza, ¿e „Wszystkie dzieci i m³odzie¿ maj¹ prawo do ¿ycia w œrodowisku
rodzinnym, szkolnym i lokalnym, wolnym od zagro¿eñ zwi¹zanych z piciem alkoholu,
a obowi¹zkiem doros³ych jest im to zapewniæ”. Podobne zapisy dotycz¹ce szczególnej
ochrony dzieci i m³odzie¿y w kontekœcie spo¿ywania alkoholu znajduj¹ siê tak¿e w eu-
ropejskich dokumentach.

Deklaracja w Sprawie M³odzie¿y i Alkoholu przyjêta w Sztokholmie w 2001 roku na
Europejskiej Konferencji WHO Szczebla Ministerialnego, stwierdza wprost, ze wœród
skutecznych instrumentów polityki Pañstwa powinno siê znaleŸæ tworzenie wspiera-
j¹cego otoczenia, rozumianego m.in. jako „ochrona szko³y – oraz tam, gdzie to mo¿liwe
innych instytucji oœwiatowych – jako œrodowiska wolnego od alkoholu”.

Nie jest przypadkiem, ¿e zarówno Polskie, jak i europejskie dokumenty tak jedno-
znacznie stawiaj¹ priorytety w przedmiotowej sprawie. Zdrowie i dobro m³odych ludzi,
powinno byæ zawsze na pierwszym miejscu. Braki finansowe wystêpuj¹ce w polskich
szko³ach nie mog¹ staæ siê powodem swoistego dualizmu doros³ych, polegaj¹cego z jed-
nej strony na realizacji dzia³añ i programów profilaktycznych dla m³odzie¿y podczas
zajêæ lekcyjnych, a z drugiej strony promocji zachowañ zwi¹zanych ze spo¿ywaniem al-
koholu w godzinach wieczornych czy podczas weekendów. Samorz¹dy lokalne oraz Ra-
dy Rodziców w szko³ach powinny dok³adaæ starañ, aby budynki szkolne wraz
z boiskami by³y dostêpne dla dzieci i m³odzie¿y tak¿e w godzinach pozalekcyjnych – by
by³y miejscem realizacji alternatywnych form spêdzania wolnego czasu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Józefa Bergiera

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Jednymi z wa¿niejszych problemów zdrowotnych wystêpuj¹cych u dzieci

i m³odzie¿y w wieku szkolnym s¹ wady postawy. Skuteczn¹ form¹ profilakty-
ki zdrowotnej dla takich uczniów jest uczestnictwo w ró¿nych formach aktyw-
noœci ruchowej. W przypadku zdiagnozowanych wad postawy konieczne jest
uczestnictwo w zajêciach gimnastyki korekcyjnej. Obowi¹zuj¹ce obecnie akty
prawne dotycz¹ce funkcjonowania szkó³ nie zawieraj¹ regulacji, które wprost
odnosi³yby siê do tej formy aktywnoœci ruchowej.

Uchylone z dniem 1 wrzeœnia 2009 r. rozporz¹dzenie ministra edukacji na-
rodowej i sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form reali-
zacji czwartej godziny obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego w § 1
pkcie 3 wymienia³o zajêcia korekcyjno-wyrównawcze jako dopuszczaln¹ for-
mê realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego. W rozporz¹dzeniu mi-
nistra edukacji narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczal-
nych form realizacji dwóch godzin obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycz-
nego, które wesz³o w ¿ycie 1 wrzeœnia 2009 r. i zast¹pi³o wspomniane wczeœ-
niej rozporz¹dzenie, w § 1 pkcie 3 jako dopuszczalne formy realizacji dwóch
obowi¹zkowych godzin zajêæ wychowania fizycznego zosta³y wskazane zajê-
cia rekreacyjno-zdrowotne. Jednoczeœnie § 1 ust. 2 pkt 1 stanowi, ¿e propozy-
cje zajêæ powinny uwzglêdniaæ tak¿e „potrzeby zdrowotne uczniów”.

Reasumuj¹c, nale¿y chyba przyj¹æ, ¿e powy¿sze przepisy dopuszczaj¹
w ramach dwóch godzin obowi¹zkowych wychowania fizycznego mo¿liwoœæ
realizacji tak¿e zajêæ gimnastyki korekcyjnej czy te¿ korekcyjno-wyrównaw-
czej. Jednak, pomimo i¿ badania dotycz¹ce czêstotliwoœci wystêpowania
wad postawy wskazuj¹ na zasadnoœæ organizowania takich zajêæ, wielu dy-
rektorów szkó³ nie uwzglêdnia ich w ofercie szko³y. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
wp³yw na to maj¹ dwa istotne czynniki: brak odpowiednich regulacji wska-
zuj¹cych na obowi¹zek szko³y w tym zakresie; brak przepisów precyzu-
j¹cych wymagania kwalifikacyjne wobec osób uprawnionych do prowadze-
nia gimnastyki korekcyjnej, tak¿e wobec nauczycieli wychowania fizycznego.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o udzielenie mi odpowiedzi na poni¿-
sze pytania.

1. Czy przepisy wspomnianego rozporz¹dzenia dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ
prowadzenia zajêæ gimnastyki korekcyjnej lub korekcyjno-wyrównawczej
w ramach zajêæ rekreacyjno-zdrowotnych?

2. Jakie kwalifikacje wymagane s¹ od osoby prowadz¹cej zajêcia korek-
cyjne?

3. Czy Pani Minister przewiduje uszczegó³owienie przepisów doty-
cz¹cych organizacji zajêæ gimnastyki korekcyjnej czy te¿ korekcyjno-wyrów-
nawczej w placówkach edukacyjnych oraz kwalifikacji wymaganych od osób
prowadz¹cych takie zajêcia? Jeœli tak, to kiedy planowane jest wprowadze-
nie wymienionych regulacji?

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Józefa Bergiera (BPS/DSK-043-

-2450/10) w sprawie mo¿liwoœci prowadzenia w szko³ach gimnastyki korekcyjnej w ra-
mach zajêæ wychowania fizycznego, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Z dniem 1 wrzeœnia 2009 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch go-
dzin obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116). Nowe
rozporz¹dzenie by³o poprzedzone rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej go-
dziny obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 217, poz. 2128). Dotych-
czas w kl. IV–VI szko³y podstawowej oraz w gimnazjum jedna z czterech
obowi¹zkowych godzin wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru go-
dzin mog³a byæ realizowana w formie:

– zajêæ sportowych i rekreacyjnych,
– gier i zabaw ruchowych,
– zajêæ korekcyjno-wyrównawczych,
– aktywnych form turystyki,
– imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych,
– udzia³u w szkoleniach m³odzie¿owych organizatorów sportu i sêdziów sportowych,
– uczestnictwa w wa¿nych dla œrodowiska wydarzeniach sportowych.
Od 1 wrzeœnia 2009 r., zgodnie z nowym rozporz¹dzeniem, w kl. IV–VI szko³y pod-

stawowej, w gimnazjum oraz w szko³ach ponadgimnazjalnych dwie godziny z obowi¹z-
kowych zajêæ wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin mog¹
byæ realizowane w formie:

– zajêæ sportowych,
– zajêæ rekreacyjno-zdrowotnych,
– zajêæ tanecznych,
– aktywnych form turystyki.
W ramach zajêæ rekreacyjno-zdrowotnych szko³a mo¿e zaproponowaæ uczniom

ró¿ne formy aktywnoœci fizycznej, z uwzglêdnieniem ich potrzeb zdrowotnych. Zapis
rozporz¹dzenia nie wyklucza prowadzenia specjalistycznych zajêæ gimnastyki korek-
cyjnej dla uczniów z wadami postawy. Oferta szko³y mo¿e obejmowaæ formy ruchu
wa¿ne dla prawid³owego rozwoju uczniów, w tym zajêcia korekcyjno-wyrównawcze
wad postawy.

Tak¿e rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) dostosowuje tema-
tykê zajêæ wychowania fizycznego do mo¿liwoœci uczniów, a tak¿e wskazuje na
mo¿liwoœæ realizowania ich w formie zajêæ rekreacyjno-zdrowotnych. Zatem w kompe-
tencji dyrektorów szkó³ pozostaje decyzja, po ustaleniu potrzeb dzieci, uwzglêdnieniu
warunków kadrowych i organizacyjnych, o w³¹czeniu zajêæ gimnastyki korekcyjnej do
szkolnych planów nauczania w danym roku szkolnym.

Informujê tak¿e, ¿e do nauczycieli prowadz¹cych gimnastykê korekcyjn¹ w szko-
³ach, podobnie jak do innych nauczycieli, maj¹ zastosowanie przepisy rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó³owych kwali-
fikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreœlenia szkó³ i wypadków, w których mo¿na
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zatrudniæ nauczycieli niemaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu
kszta³cenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

Zgodnie z okreœlon¹ w tym rozporz¹dzeniu norm¹ ogóln¹, kwalifikacje do zajmowa-
nia stanowiska nauczyciela posiada m.in. osoba, która ukoñczy³a studia wy¿sze na
kierunku (specjalnoœci) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajê-
ciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia wy¿sze na kierunku, któ-
rego zakres okreœlony w standardzie kszta³cenia dla tego kierunku studiów w grupie
treœci podstawowych i kierunkowych obejmuje treœci nauczanego przedmiotu, oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne. Dotyczy to równie¿ nauczycieli gimnastyki ko-
rekcyjnej. Stosownie do przepisów tego rozporz¹dzenia nauczyciele mog¹ uzyskaæ
kwalifikacje do prowadzenia zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych po ukoñczeniu stu-
diów zawodowych, magisterskich, podyplomowych, kursu kwalifikacyjnego lub zak³a-
du kszta³cenia nauczycieli.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie
s¹ prowadzone prace dotycz¹ce zmiany przepisów w sprawie organizacji zajêæ wycho-
wania fizycznego, w tym zajêæ gimnastyki korekcyjnej i kwalifikacji wymaganych od
osób prowadz¹cych takie zajêcia.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi
i innych senatorów

skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie mo¿li-

woœci przekazania kwoty 20 milionów z³ na rzecz muzeum Jana Paw³a II
dzia³aj¹cego w ramach Centrum „Nie lêkajcie siê” w Krakowie-£agiewnikach.
Nie trzeba nikogo przekonywaæ o roli instytucji, która powstaje, oraz jej patro-
na. Szczegó³y techniczne zostan¹ uzgodnione podczas spotkania z udzia³em
przedstawicieli Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Jako parlamentarzyœci z Krakowa chcielibyœmy jedynie zasygnalizowaæ
powy¿szy problem oraz prosiæ Pana Ministra o uwzglêdnienie tego zadania
w planach ministerstwa (ewentualnie w rezerwach) jeszcze w 2010 r.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
Pawe³ Klimowicz
Janusz Sepio³

OdpowiedŸ

Warszawa, 6 maja 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Stanis³awa Bisztygê

wspólnie z innymi senatorami na 49. posiedzeniu Senatu RP w dn. 18 lutego 2010 r.
(pismo BPS/DSK-043-2451/10) uprzejmie informujê, i¿ prace zwi¹zane z utworze-
niem instytucji kultury Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w Wa-
dowicach dobieg³y koñca.

Spotkania dotycz¹ce ustaleñ w sprawie brzmienia umowy o utworzeniu Muzeum
Dom Rodzinny Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II w Wadowicach oraz statutu Muzeum od-
bywa³y siê regularnie od sierpnia 2009 roku.

16 paŸdziernika 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisa³ z Ku-
ri¹ Metropolitaln¹ w Krakowie, Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego oraz Miastem
Wadowice list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II w Wadowicach. W myœl postanowieñ zawartych w liœcie, Strony za-
deklarowa³y wolê wspó³pracy, która by³a warunkiem koniecznym powo³ania tej
niezwykle wa¿nej instytucji. G³ównym bowiem celem Muzeum bêdzie: upamiêtnianie,
zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przes³ania ¿ycia oraz Pontyfikatu Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich,
zwi¹zkowych, samorz¹dowych, narodowych, europejskich o wymiarze uniwersalnym,
czynne uczestniczenie w budowie to¿samoœci narodowej oraz spo³eczeñstwa opartego
na wartoœciach chrzeœcijañskich.

Do opracowania koncepcji dzia³alnoœci Muzeum, umowy o jej utworzeniu oraz sta-
tutu Muzeum Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powo³a³ i przewodniczy³
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Grupie Roboczej, sk³adaj¹cej siê z przedstawicieli ka¿dej ze Stron. Zawarte w wypraco-
wanej umowie i statucie postanowienia okreœlaj¹ dok³adnie kompetencje wszystkich
zainteresowanych Stron. Umowê w sprawie utworzenia Muzeum podpisano 12 kwiet-
nia 2010 r. Zgodnie z umow¹, Strony przeka¿¹ w latach 2010–2011 nowej instytucji
kultury œrodki finansowe niezbêdne do realizacji celów statutowych Muzeum.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e 30 kwietnia 2010 r. Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniowa³ kandydaturê ks. Paw³a Danka, zg³oszon¹
przez Metropolitê Krakowskiego ks. Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza, na stanowisko
dyrektora Muzeum. Obecnie trwaj¹ konsultacje dotycz¹ce osób, które bêd¹ tworzyæ
11-osobow¹ Radê Muzeum.

Pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e powy¿sz¹ odpowiedŸ Panowie Senatorowie uznaj¹ za
wyczerpuj¹c¹.

Z powa¿aniem

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Bogdan Zdrojewski

49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r. 271



Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Bisztygi
i innych senatorów

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie mo¿li-

woœci zwiêkszenia liczby etatów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krako-
wie. Od kilku lat z niepokojem obserwujemy ograniczenia etatowe – aktualnie
brakuje ponad piêæset etatów – a liczba przestêpstw w Ma³opolsce utrzymuje
siê na podobnym poziomie. Roœnie jednak ich wykrywalnoœæ, co bardzo dob-
rze ukazuje skutecznoœæ ma³opolskich policjantów, pomimo ¿e Ma³opolska
pod wzglêdem ob³o¿enia œledztwami jest trzecia w kraju. Pragniemy jedno-
czeœnie podkreœliæ, ¿e kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Krako-
wie oraz znacz¹ca wiêkszoœæ komend powiatowych dobrze wspó³pracuj¹
z lokalnymi w³adzami oraz organizacjami pozarz¹dowymi.

Nasze zaniepokojenie budzi tak¿e fakt, ¿e szef ma³opolskiej policji d³ugo
pozostaje w relatywnie niskim stopniu oficerskim, co w naszym przekonaniu
nie u³atwia budowania autorytetu i nie s³u¿y dobrze wizerunkowi instytucji.

Jesteœmy przekonani, ¿e w najbli¿szym czasie przedstawione kwestie
zostan¹ rozwi¹zane, a wzmocnienie etatowe pozwoli Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie jeszcze lepiej realizowaæ cele i zadania statutowe.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
Pawe³ Klimowicz
Janusz Sepio³

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-2452/10),

przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Stanis³awa Bisz-
tygê wspólnie z innymi Senatorami podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lute-
go 2010 roku w sprawie mo¿liwoœci zwiêkszenia liczby etatów dla Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Krakowie, uprzejmie informujê, i¿ Kierownictwo Policji podejmuje
czynnoœci maj¹ce na celu poprawê warunków w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Krakowie.

Z informacji przekazanych przez Komendê G³ówn¹ Policji w przedmiotowym zakre-
sie wynika, i¿ w 2009 roku zwiêkszona zosta³a o 105 liczba etatów Oddzia³u Prewencji
Policji w Krakowie. W 2010 roku planowane jest przeprowadzenie zmian organiza-
cyjno-etatowych, prowadz¹cych do pozyskania etatów policyjnych, z których czêœæ zo-
stanie przekazana do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Odnosz¹c siê do kwestii mianowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krako-
wie – m³. insp. Andrzeja Rokity na wy¿szy stopieñ policyjny (inspektora Policji) pragnê
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poinformowaæ, i¿ zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji t.j.:
Dz. U. z 2007 roku Nr 43, poz. 277 z póŸn. zm.) mianowanie na kolejny wy¿szy stopieñ
nastêpuje stosownie do zajmowanego stanowiska s³u¿bowego oraz w zale¿noœci od
opinii s³u¿bowej, nie wczeœniej ni¿ po przes³u¿eniu w dotychczasowym stopniu okresu
wskazanego w ustawie, w tym przypadku 4 lat.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Krystyny Bochenek

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak poinformowali mnie przedstawiciele Rady Dyrektorów Polskich Ogro-

dów Zoologicznych i Akwariów, ostatnia nowelizacja ustawy o finansach
publicznych wprowadzi³a poprzez likwidacjê instytucji rachunku dochodów
w³asnych jednostek bud¿etowych po 31 grudnia 2011 r. istotne dla ogrodów
zoologicznych zmiany.

Ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne i oœrodki rehabilitacji zwierz¹t,
a tak¿e schroniska dla zwierz¹t na rachunku dochodów w³asnych gromadzi-
³y œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce w wiêkszoœci z darowizn osób fizycznych,
w tym grona dzieci i klas szkolnych, dla których sponsorowanie utrzymania
konkretnego zwierzêcia lub grupy zwierz¹t poprzez istniej¹cy system adopcji
by³o elementem wychowania. Wraz z t¹ nowelizacj¹ ustawy wszystkie bud-
¿etowe jednostki samorz¹dowe, których g³ównym celem statutowym jest
opieka nad zwierzêtami lub roœlinami, utraci³y mo¿liwoœæ pozyskiwania na
swój rachunek dochodów w³asnych, nie tylko darowizn pieniê¿nych, ale
i drobnych kwot pochodz¹cych miêdzy innymi ze sprzeda¿y nadwy¿ek nis-
kocennych zwierz¹t i ptaków okreœlonych gatunków, materia³ów hodowla-
nych (piór, jajek), odpadów drewna opa³owego z wycinek, produkowanego
we w³asnym zakresie obornika.

Po 31 grudnia 2011 r. jakiekolwiek wp³ywy z wymienionych tytu³ów bê-
d¹ stanowiæ dochód jednostki samorz¹du terytorialnego, co prawdopodobnie
doprowadzi do ca³kowitego zaniku wp³at darowizn przez osoby fizyczne
i dzieci. Nie mo¿na bêdzie bowiem przekazaæ tych œrodków zgodnie z wol¹
darczyñcy na sponsorowanie konkretnego zwierzêcia lub finansowanie celu
okreœlonego przez darczyñcê z bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego.

W zwi¹zku z tym Rada Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Ak-
wariów zaproponowa³a zmianê zapisów art. 223 ustawy o finansach publicz-
nych polegaj¹c¹ na dopisaniu do pktu 1 nastêpuj¹cej treœci: „oraz ustawy
o ochronie zwierz¹t z dnia 21 sierpnia 1997 r. (DzU 1997 Nr 111 poz. 724,
z póŸn. zm.) i ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (DzU 2004
Nr 92 poz. 880, z póŸn. zm.)”.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o opiniê w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z otrzymanym przy piœmie z dnia 10 marca 2010 r. nr BPS/DSK-043-

-2453/10 oœwiadczeniem senator Krystyny Bochenek w sprawie zapytania dotycz¹ce-
go likwidacji instytucji rachunków dochodów w³asnych jednostek bud¿etowych po
31 grudnia 2011 r., uprzejmie informujê, co nastêpuje.
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Kwestie zwi¹zane z formami prawno-organizacyjnymi jakie ustawa z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przewiduje w od-
niesieniu do jednostek samorz¹du terytorialnego, by³a przedmiotem uzgodnieñ ze
stron¹ samorz¹dow¹ Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. W trakcie
prac nad projektem ustawy strona samorz¹dowa nie sygnalizowa³a potrzeby funkcjo-
nowania wydzielonego rachunku dochodów w³asnych w odniesieniu do ogrodów zoolo-
gicznych dzia³aj¹cych w formie samorz¹dowych jednostek bud¿etowych.

Systemowa decyzja o likwidacji rachunku dochodów w³asnych nie powinna wi¹zaæ
siê z pogorszeniem warunków dzia³ania ogrodów zoologicznych. W szczególnoœci nale-
¿y wskazaæ, i¿ likwidacja rachunku dochodów w³asnych nie wp³ywa w ¿aden sposób
na charakter umowy darowizny, regulowany odrêbnymi przepisami. Ogród zoologicz-
ny dzia³aj¹cy jako samorz¹dowa jednostka bud¿etowa powinien otrzymaæ œrodki na
wydatki zwi¹zane z darowizn¹ przekazan¹ na jego rzecz do bud¿etu jednostki samo-
rz¹du terytorialnego.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniem art. 14 pkt 8 ustawy o finansach publicz-
nych, zadania w³asne jednostki samorz¹du terytorialnego w zakresie utrzymywania
ró¿nych gatunków egzotycznych i krajowych zwierz¹t, w tym w szczególnoœci prowa-
dzenia hodowli zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem, w celu ich ochrony poza miejscem
naturalnego wystêpowania, mog¹ byæ wykonywane przez samorz¹dowe zak³ady bud-
¿etowe. Stosownie do art. 15 ust. 1 w. cyt. ustawy, samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy od-
p³atnie wykonuje zadania, pokrywaj¹c koszty swojej dzia³alnoœci z przychodów w³as-
nych. Samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy mo¿e otrzymywaæ z bud¿etu jednostki
samorz¹du terytorialnego m.in. dotacje przedmiotowe, dotacje celowe na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (art. 15 ust. 3 pkt 1 i 3). Tworz¹c sa-
morz¹dowy zak³ad bud¿etowy, organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego
okreœla Ÿród³a przychodów w³asnych zak³adu (art. 16 ust. 2 pkt 3). Wœród Ÿróde³ przy-
chodów w³asnych mog¹ byæ, obok wp³ywów z dzia³alnoœci zak³adu, równie¿ m.in. daro-
wizny na rzecz zak³adu.

Ponadto ustawa o finansach publicznych w art. 52 ust. 2 pkt 1 wyraŸnie stanowi, i¿
ujête w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych przy-
chody – stanowi¹ prognozy ich wielkoœci. Zatem je¿eli zrealizowano przychody wy¿sze
od prognozowanych a zwiêkszenie kosztów nie spowoduje zwiêkszenia dotacji z bud¿e-
tu jednostki samorz¹du terytorialnego, mo¿liwe jest zwiêkszenie kosztów ujêtych
w planie finansowym samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego. Zmiany, w zakresie przy-
chodów i kosztów wymagaj¹ dokonania zmian w rocznym planie finansowym (art. 52
ust. 3).

W œwietle powy¿szych przepisów nale¿y stwierdziæ, i¿ uzyskanie wy¿szych od zak³a-
danych przychodów przez samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy, np. w wyniku otrzymanej
darowizny, pozwala na zwiêkszenie kosztów tego zak³adu, po spe³nieniu wymogów wy-
nikaj¹cych z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senator Barbary Borys-Damiêckiej

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z olbrzymi¹ liczb¹ interwencji rodziców, nauczycieli i organi-

zacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz edukacji szkolnej zwi¹zanych
z olbrzymim zawirowaniem wokó³ olimpiad szkolnych proszê Pani¹ Minister
o zajêcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Masowy protest dotyczy
„zaprzestania” i „wyeliminowania” sprawdzaj¹cych siê od wielu lat i podno-
sz¹cych poziom edukacji olimpiad, ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem
i udzia³em w nich dzieci i m³odzie¿y.

Pani stanowisko powinno jak najszybciej trafiæ do mediów, aby uspokoiæ
i usatysfakcjonowaæ wszystkich zainteresowanych opowiadaj¹cych siê za
kontynuacj¹ tego przedsiêwziêcia bez piêtrzenia problemów organizacyjnych
i finansowych.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one w dniu 18 lutego 2010 r., Nr BPS/DSK-

-043-2454/10 przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹ w sprawie interwencji rodzi-
ców, nauczycieli i organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz edukacji szkolnej
zwi¹zanych z olbrzymim zawirowaniem wokó³ olimpiad przedmiotowych, uprzejmie
wyjaœniam, co nastêpuje.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej podjête zosta³y w ostatnim czasie dzia³ania,
maj¹ce na celu wypracowanie zgodnych z prawem rozwi¹zañ dotycz¹cych finansowa-
nia olimpiad przedmiotowych przez bud¿et pañstwa, przy jednoczesnym takim uspraw-
nieniu procedur, aby mo¿liwe by³o wprowadzenie zg³aszanych propozycji – co jest
zgodne z sugestiami nap³ywaj¹cymi ze œrodowiska komitetów organizacyjnych.

Nawi¹zaniu merytorycznego dialogu z organizatorami olimpiad ogólnopolskich s³u-
¿y³y spotkania ze œrodowiskiem, do których dosz³o 22 lutego w Ministerstwie Edukacji
Narodowej (na zaproszenie ministra) oraz 24 lutego w gmachu Wydzia³u Biologii Uni-
wersytetu Warszawskiego (na zaproszenie œrodowiska organizatorów olimpiad). By³ na
nich obecny miêdzy innymi profesor Jan Mostowski, który podpisa³ list otwarty do Pre-
zesa Rady Ministrów w imieniu organizatorów olimpiad przedmiotowych oraz pozosta-
³ych sygnatariuszy.

Oba spotkania by³y okazj¹ do wymiany opinii i uwag dotycz¹cych funkcjonowania
systemu olimpiad. Wyra¿ono uznanie dla kilkudziesiêcioletniego dorobku olimpiad
w Polsce i ich znaczenia dla odkrywania i rozwijania uzdolnieñ uczniów. Zebrani
przedstawiciele organizatorów olimpiad otrzymali te¿ zapewnienie o osobistym zaan-
ga¿owaniu ministra edukacji narodowej w rozwi¹zanie naros³ych niejasnoœci i proble-
mów.
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Podczas spotkañ zaproponowano œrodowisku w³¹czenie siê – poprzez wybranych
przedstawicieli – do wspólnego opracowania zasad kolejnej edycji konkursów na organi-
zacjê olimpiad. Organizatorzy przyjêli zaproszenie i wy³onili swych przedstawicieli do
rozmów roboczych z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycz¹cych kwe-
stii programowych, formalnoprawnych i organizacyjnych olimpiad ogólnopolskich.

Obecnie trwaj¹ intensywne prace maj¹ce na celu ustalenie takich zasad przekazy-
wania œrodków, które – szanuj¹c obowi¹zuj¹ce prawo – pozwol¹ w wiêkszym stopniu
skupiæ siê na realizacji celów merytorycznych i wspieraniu tej formy odkrywania i roz-
wijania uzdolnieñ uczniów.

Przedstawicielom organizatorów olimpiad, jako cenionym partnerom Ministerstwa
Edukacji Narodowej, zaproponowano zaanga¿owanie siê w realizacjê przygotowywanego
projektu Opracowanie i wdro¿enie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym,
którego realizacjê zaplanowano na lata 2010–2013 w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt
pozwoli opracowaæ, miêdzy innymi, docelowy model wspierania organizacji olimpiad, za-
pewniaj¹cy wsparcie uczniom zdolnym oraz organizatorom olimpiad zgodnie z ich po-
trzebami, a jednoczeœnie bêd¹cy w zgodzie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem.

Mam nadziejê, ¿e rozmowy i konsultacje pozwol¹ wspólnie przygotowaæ, w mo¿liwie
krótkim czasie, propozycje rozwi¹zañ, zarówno na najbli¿sze edycje, jak i na kolejne lata.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Z zainteresowaniem przeczyta³em informacje przekazane mi w odpowie-

dzi na moje poprzednie zapytanie w sprawie projektu ustawy o podatku od
towarów i us³ug przewiduj¹cego wprowadzenie podatku VAT w odniesieniu do
us³ug szkoleniowych. Oœmielam siê jednak zwróciæ do pani minister ponownie.

Cieszê siê, ¿e – jak mnie zapewniono – obecnie obowi¹zuj¹ca procedura
akredytacji, okreœlona rozporz¹dzeniem ministra edukacji narodowej i sportu
z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i oœrodków prowa-
dz¹cych kszta³cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (DzU nr 227 poz. 2247,
ze zm.), dzia³a bez zarzutu. Cieszê siê, ¿e nie ingeruje ona w wolny rynek
us³ug edukacyjnych, a kuratorzy oœwiaty do prowadzenia procesu akredyta-
cji s¹ dobrze przygotowani.

Niemniej jednak, tak jak pisa³em w poprzednim zapytaniu, obawy moje
budzi ewentualne zagro¿enie dla obecnego stanu rzeczy po wprowadzeniu
projektu ustawy o podatku od towarów i us³ug przewiduj¹cego wprowadze-
nie podatku VAT w odniesieniu do us³ug szkoleniowych. Jego przepisy mia³y-
by obowi¹zywaæ od 2011 r.

Z tego, co rozumiem, projekt ten zawiera pewien warunek. Otó¿ zwolnie-
nie placówki z koniecznoœci p³acenia podatku VAT bêdzie zale¿a³o od otrzy-
mania przez ni¹ akredytacji kuratorium oœwiaty na poszczególne prowa-
dzone przez placówkê kursy. Spodziewam siê, ¿e wiêkszoœæ placówek bêdzie
jednak chcia³a ustrzec siê dodatkowych kosztów w postaci dwudziestodwu-
procentowej stawki podatku VAT i bêdzie siê stara³a o uzyskanie akredytacji.
Akredytacja z dobrowolnej stanie siê wiêc nieodzown¹. Wówczas to – w moim
rozumieniu – zaistniej¹ zjawiska, o których pisa³em poprzednio, czyli istotnie
zwiêkszy siê liczba przeprowadzanych procedur akredytacyjnych i wydawa-
nych decyzji, co znacz¹co obci¹¿y kuratoria, a tak¿e bêdzie zniechêcaæ nie-
które placówki do organizacji kursów.

Bior¹c to pod uwagê, uprzejmie proszê Pani¹ Minister, aby raz jeszcze ze-
chcia³a siê odnieœæ do moich w¹tpliwoœci dotycz¹cych nie stanu obecnego,
a tego, który ewentualnie zaistnieje po roku 2011 w razie przyjêcia projektu
ustawy o podatku od towarów i us³ug przewiduj¹cego wprowadzenie podat-
ku VAT w odniesieniu do us³ug szkoleniowych.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.12

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie (BPS/DSK-043-2455/10) z³o¿one przez senatora RP

Grzegorza Czeleja podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r.,
w sprawie przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy o podatku
od towarów i us³ug przewiduj¹cego wprowadzenie podatku VAT dla us³ug szkolenio-
wych, uprzejmie wyjaœniam co nastêpuje.
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Celem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i us³ug jest miêdzy innymi zapew-
nienie zgodnoœci regulacji krajowych z opisem zwolnieñ podatkowych zawartym
w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego sy-
stemu podatku od wartoœci dodanej (Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej L 347/1
z póŸn. zm.).

Zgodnie z art. 132 (i) i (j) ww. dyrektywy, zwolnieniu od podatku podlega m.in.
„kszta³cenie dzieci lub m³odzie¿y, kszta³cenie powszechne lub wy¿sze, kszta³cenie za-
wodowe lub przekwalifikowanie, ³¹cznie ze œwiadczeniem us³ug i dostaw¹ towarów
œciœle z tak¹ dzia³alnoœci¹ zwi¹zanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty pra-
wa publicznego lub inne instytucje dzia³aj¹ce w tej dziedzinie, których cele uznane s¹
za podobne przez dane pañstwo cz³onkowskie”.

Uznaje siê, ¿e w tym przypadku podmiotami prawa publicznego s¹ m.in. publiczne
i niepubliczne przedszkola, szko³y oraz placówki, o których mowa w ustawie z dnia
7 wrzeœnia 1991 roku o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Zgodnie z art. 2 powy¿szej ustawy w systemie oœwiaty funkcjonuj¹ miêdzy innymi:

1) placówki oœwiatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska m³odzie¿owe,
umo¿liwiaj¹ce rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ oraz korzystanie z ró¿nych form
wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

2) placówki kszta³cenia ustawicznego, kszta³cenia praktycznego oraz oœrodki do-
kszta³cania i doskonalenia zawodowego, umo¿liwiaj¹ce uzyskanie i uzupe³nianie wie-
dzy ogólnej, umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych.

Organami prowadz¹cymi szko³y i placówki publiczne s¹ w³aœciwe jednostki samo-
rz¹du terytorialnego lub osoby fizyczne i prawne, które uzyska³y od w³aœciwej jedno-
stki samorz¹du terytorialnego stosowne zezwolenie.

Natomiast organami zak³adaj¹cymi szko³y i placówki niepubliczne mog¹ byæ osoby
fizyczne i prawne, np. fundacje, stowarzyszenia, koœcielne osoby prawne, spó³ki prawa
handlowego. Ewidencjê niepublicznych placówek oœwiatowych (dzia³aj¹cych na pod-
stawie ustawy o systemie oœwiaty) prowadz¹ jednostki samorz¹du terytorialnego zobo-
wi¹zane do prowadzenia placówek publicznych odpowiedniego typu.

Funkcjonuj¹ce na rynku edukacyjnym szko³y jêzykowe, szko³y tañca czy szko³y
prawa jazdy najczêœciej prowadzone s¹ jako dzia³alnoœæ oœwiatowa w ramach dzia³al-
noœci gospodarczej. Katalog typów szkó³ okreœlony w art. 9 ustawy o systemie oœwiaty
ich nie przewiduje. Wobec powy¿szego, dla tych podmiotów a tak¿e dla wszystkich pla-
cówek i oœrodków prowadz¹cych kszta³cenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
funkcjonuj¹cych w ramach systemu oœwiaty, zosta³ stworzony mechanizm akredytacji
– rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r.
w sprawie akredytacji placówek i oœrodków prowadz¹cych kszta³cenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247, ze zm.).

Instytucje szkoleniowe, w tym „szko³y jêzykowe”, je¿eli s¹ publicznymi lub niepub-
licznymi placówkami dzia³aj¹cymi w ramach systemu oœwiaty nie musz¹ posiadaæ
akredytacji do prowadzenia kursów, praktyk zawodowych oraz seminariów.

Natomiast podmioty dzia³aj¹ce na podstawie przepisów o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej, jeœli dla prowadzonych form kszta³cenia uzyskaj¹ akredytacjê uznane
zostan¹ za podobne do podmiotów prawa publicznego (zgodnie z art. 132 dyrektywy
2006/112/WE). Tym samym œwiadczone us³ugi znajd¹ siê w katalogu us³ug zwolnio-
nych z 22% podatku VAT.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie przewiduje zagro¿eñ dla funkcjonowania tzw.
„szkó³ jêzykowych” po 2011 roku. Nowelizacja przepisów o podatku od towarów i us³ug
mo¿e jedynie inspirowaæ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ kursow¹ do ubiegania siê
o akredytacjê kuratora oœwiaty, a to skutkowaæ bêdzie popraw¹ jakoœci kszta³cenia.

£¹czê wyrazy szacunku

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Stanowski
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Czeleja

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie mia³em okazjê zapoznaæ siê z listem przes³anym przez

rodziców i opiekunów osób niepe³nosprawnych. W pe³ni zgadzam siê z za-
wartym w nim stanowiskiem, ¿e koniecznoœæ zaspokajania potrzeb podopiecz-
nych, wymagaj¹cych szczególnej, czêsto nieustannej, ca³odobowej troski,
poci¹ga za sob¹ rezygnacjê z pracy i tym samym utratê dochodów wynika-
j¹cych ze œwiadczenia pracy. Wobec tego œwiadczenie pielêgnacyjne przy-
znawane tym osobom powinno zastêpowaæ dochód wynikaj¹cy ze
œwiadczenia pracy, a wiêc odpowiadaæ przynajmniej minimalnemu wynagro-
dzeniu. Tymczasem wysokoœæ tego œwiadczenia kszta³towana jest zupe³nie
w oderwaniu od realiów wyznaczonych potrzebami osób niepe³nosprawnych
i od listopada 2009 r. wynosi ono 520 z³.

Opiekunowie osób niepe³nosprawnych powo³uj¹ siê na wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego z 18 lipca 2008 r., sygn. P 27/07, który wyraŸnie okreœli³ cel
œwiadczenia pielêgnacyjnego.

„Celem instytucji œwiadczenia pielêgnacyjnego jest udzielenie material-
nego wsparcia osobom, które rezygnuj¹ z aktywnoœci zawodowej, by opieko-
waæ siê dzieckiem do lat szesnastu z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹ lub
powy¿ej szesnastego roku ¿ycia z orzeczonym znacznym stopniem niepe³no-
sprawnoœci, jeœli dochód rodziny nie przekracza kwoty okreœlonej w ustawie.
Celem œwiadczenia jest zast¹pienie dochodu, wynikaj¹cego ze œwiadczenia
pracy, której nie mo¿e podj¹æ osoba pielêgnuj¹ca dziecko niepe³nosprawne,
równie¿ pe³noletnie”.

Jednoczeœnie opiekunowie osób niepe³nosprawnych stoj¹ na stanowis-
ku, które równie¿ popieram, ¿e przy tym œwiadczeniu powinny byæ op³acane
sk³adki emerytalno-rentowe przez czas sprawowania opieki, a nie – jak do tej
pory – przez dwadzieœcia lat w przypadku kobiet lub dwadzieœcia piêæ lat
w przypadku mê¿czyzn. Ponadto celowe by³oby, aby zapisy o wysokoœci
œwiadczenia pielêgnacyjnego oraz o sk³adkach na ubezpieczenie emerytalno-
-rentowe by³y zagwarantowane ustaw¹.

Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Na podstawie jakich kryteriów wyznaczona jest wysokoœæ zasi³ku pie-

lêgnacyjnego przys³uguj¹cego osobie opiekuj¹cej siê dzieckiem do lat szesna-
stu z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹ lub powy¿ej szesnastego roku ¿ycia
z orzeczonym znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci? Dlaczego jest to kwo-
ta tak niska? Dlaczego podczas jej okreœlania nie uwzglêdniono wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego w tej sprawie?

2. Czy opiekunowie oraz ich niepe³nosprawni podopieczni mog¹ liczyæ na
podniesienie kwoty œwiadczenia pielêgnacyjnego oraz ustawowe zagwaran-
towanie tej wysokoœci, a tak¿e zapis o tym, ¿e sk³adki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe bêd¹ odprowadzane przez ca³y czas sprawowania opieki?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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OdpowiedŸ

Warszawa, 7.04.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 10 marca 2010 r. dotycz¹ce

oœwiadczenia senatora Grzegorza Czeleja z³o¿onego podczas 49. posiedzenia Senatu RP
w sprawie kryteriów wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego przys³uguj¹cego osobie
opiekuj¹cej siê dzieckiem niepe³nosprawnym, uprzejmie informujê.

Nie jest mo¿liwe, aby œwiadczenie pielêgnacyjne wprost zastêpowa³o dochód wyni-
kaj¹cy ze œwiadczenia pracy, której nie mo¿e podj¹æ osoba opiekuj¹ca siê dzieckiem
niepe³nosprawnym, równie¿ nieletnim. Przyjêcie takiego stanowiska prowadzi³oby do
nieuzasadnionego i niesprawiedliwego w odczuciu spo³ecznym ró¿nicowania zakresu
pomocy pañstwa w formie œwiadczenia pielêgnacyjnego ze wzglêdu na wysokoœæ wczeœ-
niejszych zarobków osoby ubiegaj¹cej siê o œwiadczenie pielêgnacyjne i poniesionej
„straty” w zwi¹zku z opiek¹ nad swoim dzieckiem.

Nie jest równie¿ planowane zrównanie wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego,
a tym samym i podstawy op³acania z bud¿etu pañstwa sk³adek na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe, za osoby otrzymuj¹ce œwiadczenie pielêgnacyjne, z wysokoœci¹ mini-
malnego wynagrodzenia za pracê.

Szacuje siê, i¿ w 2010 r. przeciêtna miesiêczna liczba wyp³acanych œwiadczeñ pie-
lêgnacyjnych wyniesie co najmniej 76 tys. Uwzglêdniaj¹c powy¿sz¹ wielkoœæ, zmiana
polegaj¹ca na podniesieniu wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego do 1317 z³ (wyso-
koœæ minimalnego wynagrodzenia) oraz kwoty podstawy wymiaru sk³adek na ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe oraz zdrowotne do 1317 z³ (wysokoœæ minimalnego
wynagrodzenia), spowodowa³aby wzrost wydatków o co najmniej 885,8 mln z³ rocz-
nie (z kosztami obs³ugi 913,2 mln z³). Z tego wydatki na œwiadczenie pielêgnacyjne –
ok. 766,3 mln z³ (z kosztami obs³ugi), wydatki na sk³adkê na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe

– ok. 123,1 mln z³ (z kosztami obs³ugi), wydatki na sk³adkê na ubezpieczenie zdro-
wotne

– ok. 23,8 mln z³ (z kosztami obs³ugi).
Obecnie w bud¿ecie pañstwa nie ma œrodków na pokrycie tak znacznego wzrostu

wydatków na œwiadczenia rodzinne.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e istot¹ œwiadczenia pielêgnacyjnego jest czêœciowe zrekom-

pensowanie osobie opiekuj¹cej siê niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny utraty do-
chodu w zwi¹zku z rezygnacj¹ z aktywnoœci zawodowej, a nie zast¹pienie
wynagrodzenia. Z istoty rzeczy ka¿de œwiadczenie spo³eczne, a wiêc tak samo œwiad-
czenie pielêgnacyjne, jak i renta lub emerytura, s³u¿y tylko czêœciowemu zrekompen-
sowaniu utraty wynagrodzenia, a nie ma na celu w pe³ni wynagrodzenie to zast¹piæ.
St¹d wysokoœæ œwiadczenia spo³ecznego zastêpuj¹cego utracone wynagrodzenie nigdy
nie mo¿e byæ na tym samym poziomie co wynagrodzenie. W przypadku œwiadczeñ spo-
³ecznych finansowanych przez bud¿et pañstwa, a nie w trybie sk³adek ubezpieczenio-
wych, wysokoœæ takiego œwiadczenia jest bezpoœrednio zwi¹zana z sytuacj¹ bud¿etu
pañstwa. Dlatego te¿ aktualna wysokoœæ œwiadczenia pielêgnacyjnego (520 z³ – kwota,
do której w ostatnim czasie – od 1 listopada 2009 r. – podwy¿szono wysokoœæ tego
œwiadczenia) odzwierciedla mo¿liwoœci bud¿etu pañstwa w tym zakresie.

Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e w zwi¹zku z rozszerzeniem zakresu osób uprawnionych
do œwiadczenia pielêgnacyjnego, co jest wynikiem orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjne-
go z dnia 18 lipca 2008 r. (sygn. akt P 27/07) i z dnia 22 lipca 2008 r. (sygn. akt
P 41/07) oraz uchylenia od 1 stycznia 2010 r. kryterium dochodowego, wydatki bud¿e-
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tu pañstwa na œwiadczenia pielêgnacyjne systematycznie rosn¹. Sytuacja ta ogranicza
mo¿liwoœæ dalszego zwiêkszenia wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego.

Tym niemniej, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e aktualna wielkoœæ wsparcia materialnego dla
rodzin, w tym rodzin z osobami niepe³nosprawnymi jest niewystarczaj¹ca, planuje siê,
¿e jeœli tylko sytuacja finansowa pañstwa na to pozwoli – kierunkiem dalszych dzia³añ
s³u¿¹cych zwiêkszeniu wsparcia materialnego dla rodzin z dzieæmi niepe³nosprawnymi
bêdzie podwy¿szanie wysokoœci œwiadczeñ rodzinnych adresowanych do tych rodzin,
w tym wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e, zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia
13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137,
poz. 887, z póŸn. zm.), do kompetencji organu w³aœciwego nale¿y op³acanie sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadaj¹cej wysokoœci œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego przys³uguj¹cego na podstawie przepisów o œwiadczeniach rodzin-
nych przez okres niezbêdny do uzyskania okresu ubezpieczenia (sk³adkowego
i niesk³adkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietê i 25-letniego przez mê¿czyz-
nê, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 20 lat, za osobê pobieraj¹c¹ œwiadczenie pielêgnacyjne.

Osi¹gniêcie przez osobê otrzymuj¹c¹ œwiadczenie pielêgnacyjne powy¿szych okre-
sów ubezpieczeniowych jest wystarczaj¹ce do nabycia prawa do emerytury po osi¹g-
niêciu wymaganego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mê¿czyzn). Z tego
wzglêdu nie planuje siê op³acania z bud¿etu pañstwa sk³adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe za osoby otrzymuj¹ce œwiadczenie pielêgnacyjne, które osi¹gnê³y ju¿
ww. okresy ubezpieczenia.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Wies³awa Dobkowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Oœwiadczenie moje dotyczy problemu zapewnienia nale¿ytej opieki pie-
lêgniarskiej w domach pomocy spo³ecznej.

Dotychczas opieka taka mog³a byæ sprawowana przez pielêgniarki zatrud-
nione na etatach w domach pomocy spo³ecznej, jednak¿e od 2008 r. Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej praktycznie wprowadzi³o zakaz zatrudniania
pielêgniarek na takich etatach w domach pomocy spo³ecznej, motywuj¹c to
mo¿liwoœci¹ zawierania kontraktów pielêgniarskich finansowanych ze œrod-
ków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmusi³o to zatrudnione w domach pomo-
cy spo³ecznej pielêgniarki do rezygnacji z etatowego zatrudnienia i za³o¿enia
grupowych praktyk pielêgniarskich oraz zawarcia kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia na œwiadczenie us³ug pielêgniarskich dla mieszkañców
domów pomocy spo³ecznej. Kontrakty te finansowane by³y w formie zadanio-
wej. Od 1 marca 2010 r. Narodowy Fundusz Zdrowia likwiduje jednak mo¿li-
woœæ zawierania kontraktów na opiekê pielêgniarsk¹ w zakresie podstawo-
wej opieki zdrowotnej, finansowanych w takiej formie. Zamiast formy zada-
niowej Narodowy Fundusz Zdrowia proponuje pielêgniarkom finansowanie
œwiadczeñ w formie kapitacyjnej albo w formie pielêgniarskiej opieki d³ugo-
terminowej. Obie te formy finansowania kontraktów na opiekê pielêgniarsk¹
nie odpowiadaj¹ potrzebom pensjonariuszy i specyfice domów pomocy spo-
³ecznej.

Forma kapitacyjna wymaga, ¿eby jedna pielêgniarka obejmowa³a pe³n¹
opiek¹ pielêgniarsk¹ do dwóch tysiêcy siedmiuset piêædziesiêciu osób. Tylko
taka liczba zadeklarowanych osób zapewnia pielêgniarce finansow¹ op³acal-
noœæ kontraktu. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e pielêgniarki opiekuj¹ce siê pensjo-
nariuszami w domach pomocy spo³ecznej nie maj¹ mo¿liwoœci wyjœcia
w teren i objêcia opiek¹ jeszcze innych pacjentów w takiej liczbie, aby zape-
wnia³o to godziw¹ pensjê pielêgniarkom, dla których kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia jest jedynym Ÿród³em utrzymania. Pielêgniarska opieka
d³ugoterminowa nie obejmuje zaœ wszystkich pensjonariuszy domów pomocy
spo³ecznej. Uzale¿niona jest ona od oceny stanu zdrowia wed³ug skali
Barthel.

W zwi¹zku z przedstawionymi kwestiami chcia³bym od pana premiera
uzyskaæ informacjê, jakie jest stanowisko rz¹du w kwestii docelowego i opty-
malnego, zdaniem rz¹du, modelu zapewnienia opieki pielêgniarskiej pensjo-
nariuszom domów pomocy spo³ecznej. Je¿eli rezygnuje siê z etatowych
pielêgniarek zatrudnionych przez domy pomocy spo³ecznej na rzecz opieki fi-
nansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, to jaka forma finansowania
kontraktów na tak¹ opiekê jest, zdaniem rz¹du, najw³aœciwsza? Chcia³bym
ponadto wiedzieæ, jak rz¹d ustosunkowuje siê do sytuacji pielêgniarek, które
po wymuszonej rezygnacji z pracy etatowej w domach pomocy spo³ecznej za-
³o¿y³y grupowe praktyki pielêgniarskie, aby dalej œwiadczyæ opiekê pielêg-
niarsk¹ dla pensjonariuszy domów pomocy spo³ecznej, finansowan¹ tym
razem ze œrodków Narodowego Funduszu Zdrowia. Z informacji i wyliczeñ
przekazanych mi przez pielêgniarki wynika, ¿e proponowane aktualnie przez
Narodowy Fundusz Zdrowia stawki finansowania kontraktów, zarówno
w formie kapitacyjnej, jak i w formie pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej,
ani nie zapewniaj¹ nale¿ytej opieki pielêgniarskiej nad pensjonariuszami do-
mów pomocy spo³ecznej, ani nie gwarantuj¹ ekonomicznych podstaw funk-
cjonowania grupowych praktyk pielêgniarskich, utworzonych przez zwolnio-
ne z pracy w domach pomocy spo³ecznej pielêgniarki, mimo z³o¿onych im
wczeœniej zapewnieñ.

Wies³aw Dobkowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, 2010.04.12

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Wies³awa Dobkowskie-

go, podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., otrzymanym przy piœ-
mie z dnia 12 marca 2010 r. znak: DSPA-4813-10-(l)/10, w sprawie zapewnienia
nale¿ytej opieki pielêgniarskiej w domach pomocy spo³ecznej, uprzejmie proszê o przy-
jêcie poni¿szych informacji w przedmiotowej sprawie.

Opieka nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi realizowana jest
w dwóch dzia³ach administracji rz¹dowej: zdrowia i zabezpieczenia spo³ecznego. Za-
kres zadañ przewidzianych do realizacji w poszczególnych obszarach, wskazuje na ko-
niecznoœæ ich zró¿nicowania.

W odniesieniu do pe³nionych funkcji nale¿y zauwa¿yæ ró¿nice wynikaj¹ce z zadañ
jakie s¹ przypisane zak³adom opieki zdrowotnej (zak³ady opiekuñczo-lecznicze i zak³a-
dy pielêgnacyjno-opiekuñcze) i domom pomocy spo³ecznej. Po stronie ochrony zdrowia
opieka d³ugoterminowa przeznaczona jest dla osób ob³o¿nie i przewlekle chorych nie-
wymagaj¹cych hospitalizacji, u których wystêpuj¹ istotne deficyty w samoopiece i któ-
rzy wymagaj¹ ca³odobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielêgnacji oraz
kontynuacji leczenia. Celem tej opieki jest tak¿e przygotowanie chorego i jego rodziny
do samoopieki i samopielêgnacji w warunkach domowych.

Dom pomocy spo³ecznej, zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej œwiadczy us³ugi bytowe, opiekuñcze, wspomagaj¹ce i edukacyjne na po-
ziomie obowi¹zuj¹cego standardu, w zakresie i formach wynikaj¹cych z indywi-
dualnych potrzeb osób w nim przebywaj¹cych. Dom pomocy spo³ecznej, ze wzglêdu
na podleganie innemu, ni¿ zak³ad opieki zdrowotnej, re¿imowi prawnemu nie zawie-
ra z Narodowym Funduszem Zdrowia umów na udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych,
ma jednak obowi¹zek umo¿liwienia i zorganizowania mieszkañcom pomocy w ko-
rzystaniu ze œwiadczeñ zdrowotnych przys³uguj¹cych im na podstawie odrêbnych
przepisów.

Jednym ze sposobów realizacji tego zadania w obecnym stanie prawnym jest prze-
widziana w art. 2 ust 2a ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póŸn. zm.) – mo¿liwoœæ zlokalizowania w domu
pomocy spo³ecznej, jednostki organizacyjnej wydzielonej ze struktury zak³adu opieki
zdrowotnej, w celu udzielenia œwiadczeñ zdrowotnych mieszkañcom placówki. Roz-
wi¹zanie to umo¿liwia skorzystanie z pomocy lekarskiej czy pielêgniarskiej na miejscu,
bez koniecznoœci dowo¿enia pacjenta do zak³adu opieki zdrowotnej (lekarza, pielêg-
niarki), co w przypadku pacjentów starszych czy niepe³nosprawnych z pewnoœci¹ nie
jest bez znaczenia.

Zasady realizacji œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych zosta³y okreœlone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 z póŸn. zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz zarz¹dze-
niach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotycz¹cych postêpowañ w sprawie za-
warcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach
i zakresach.

Warunki realizacji œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyj-
nych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej zosta³y okreœlone w rozpo-
rz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie œwiadczeñ
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gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opie-
ki d³ugoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 ze zm.). Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem
œwiadczeniobiorca w zale¿noœci od stanu zdrowia mo¿e mieæ udzielane œwiadczenia
gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych i domowych. Kryterium kwa-
lifikuj¹cym do objêcia œwiadczeniobiorcy opiek¹ d³ugoterminow¹ jest stan zdrowia pa-
cjenta. Stan zdrowia pacjenta determinuje zapotrzebowanie na us³ugi o charakterze
leczniczym (kontynuacja leczenia farmakologicznego i dietetycznego), rehabilitacyj-
nym oraz pielêgnacyjno-opiekuñczym. Do oceny zapotrzebowania na opiekê wykorzy-
stuje siê m.in. skalê opart¹ na skali Barthel.

Skala ta wykorzystywana jest tak¿e na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia do
okreœlania poziomu finansowania gwarantowanych œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opie-
kuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej.

Celem poprawy dostêpnoœci do gwarantowanych œwiadczeñ pielêgnacyjno-opie-
kuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej dokonano nowelizacji rozporz¹dzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych
z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugotermino-
wej. Zmiany dotyczy³y m.in. wykreœlenia z przepisu § 9 ust. 2 koniecznoœci realizacji,
przez okres powy¿ej 14 dni, co najmniej jednego ze œwiadczeñ pielêgniarskich, wymie-
nionych w § 9 ust. 2 pkt 1–7 tego rozporz¹dzenia, np. pielêgnacji przetoki czy wykony-
wania opatrunków. Ponadto okreœlono, i¿ pielêgniarka mo¿e jednoczasowo opiekowaæ
siê nie wiêcej ni¿ 6 œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod ró¿nymi adresami i nie
wiêcej ni¿ 12 œwiadczeniobiorcami przebywaj¹cymi pod tym samym adresem zamiesz-
kania (np. w domu pomocy spo³ecznej). Wprowadzone zmiany powoduj¹, ¿e zarówno
w opiece stacjonarnej jak i domowej œwiadczenia gwarantowane z zakresu œwiadczeñ
pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej bêd¹ udzielane
œwiadczeniobiorcy, który w ocenie skal¹ opart¹ na skali Barthel otrzyma³ 40 punktów
lub mniej.

Odnosz¹c siê bezpoœrednio do realizacji zadañ pielêgniarki podstawowej opieki
zdrowotnej, informujê, ¿e 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 finansowa-
nia œwiadczeñ zosta³a zlikwidowana (z terminem zakoñczenia udzielania œwiadczeñ
do 28 lutego 2010).

Od dnia 1 marca 2010 r. œwiadczeniobiorcom udzielane s¹ œwiadczenia pielêgniar-
skiej opieki d³ugoterminowej domowej, na warunkach okreœlonych w znowelizowanym
rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwa-
rantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki
d³ugoterminowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1147, ze zm.). Ww. œwiadczenia zosta³y
zabezpieczone przez oddzia³y wojewódzkie Funduszu poprzez aneksowanie umów wie-
loletnich oraz dodatkowo poprzez przeprowadzenie konkursu ofert na ten zakres
œwiadczeñ.

Nie wszyscy œwiadczeniobiorcy, którzy dotychczas korzystali z pielêgniarskiej
opieki domowej w POZ, kwalifikuj¹ siê do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugotermi-
now¹ domow¹, ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce kryteria. Pielêgniarska opieka domowa
w POZ realizowana przez pielêgniarkê POZ w domu lub w miejscu pobytu œwiadcze-
niobiorcy, dotyczy³a wy³¹cznie tych œwiadczeniobiorców, u których stwierdzono
ograniczenie sprawnoœci psychofizycznej spowodowane procesem chorobowym
i zapotrzebowanie na opiekê ocenione skal¹ opart¹ na Skali Barthel wynosi³o nie
wiêcej ni¿ 60 punktów. Natomiast do objêcia pielêgniarsk¹ opiek¹ d³ugoterminow¹
domow¹ bêd¹ kwalifikowane osoby, u których stwierdzono ograniczenie sprawno-
œci psychofizycznej spowodowane procesem chorobowym i zapotrzebowanie na
opiekê ocenione skal¹ opart¹ na Skali Barthel wynosi od 0–40 punktów. Powy¿sze
nie oznacza jednak, i¿ osoby, które ze wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne
wymagaj¹ udzielania systematycznych œwiadczeñ pielêgniarskich zostan¹ ich po-
zbawione.
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Pielêgniarka POZ realizowa³a i nadal jest zobowi¹zana, na podstawie umowy za-
wartej z Funduszem, realizowaæ opiekê pielêgniarsk¹, zarówno w warunkach ambula-
toryjnych, jak i w warunkach domowych, na rzecz zadeklarowanych do niej œwiadcze-
niobiorców. Od 1 marca 2010 roku œwiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej s¹ fi-
nansowane wy³¹cznie w oparciu o roczn¹ stawkê kapitacyjn¹ korygowan¹ wspó³czyn-
nikiem odpowiednim 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.

W odniesieniu do finansowania œwiadczeñ pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej
domowej realizowanej dla mieszkañców domów pomocy spo³ecznej wyjaœniam, ¿e
wskaŸnik 0,4 zosta³ przyjêty w zwi¹zku z nieuwzglêdnieniem w rozporz¹dzeniu zmie-
niaj¹cym w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych, liczby pacjentów objêtych przez
1 pielêgniarkê, któr¹ proponowa³ NFZ tj. 15 chorych. Kwestia ta by³a omawiana w ze-
spo³ach roboczych organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej, jak równie¿ prezentowana na posiedzeniu Senackiej Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Zdrowia w dniu 20 paŸdziernika 2009 r.
WskaŸnik ten zosta³ wyliczony w proporcji do zmniejszenia liczby pacjentów z 15 na 12
przebywaj¹cych pod jednym adresem zamieszkania.

Informujê, ¿e w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej
(Dz. U. Nr 140, poz. 1147 ze zm.), obszar zagadnieñ zwi¹zany z finansowaniem
i kontraktowaniem œwiadczeñ zdrowotnych z powy¿szego zakresu by³ szeroko anali-
zowany i omawiany z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, z przedsta-
wicielami pielêgniarskich organizacji zawodowych. W dniu 27 stycznia 2010 roku
odby³o siê w Ministerstwie Zdrowia spotkanie z udzia³em przedstawicieli Narodowe-
go Funduszu Zdrowia.

W wyniku podjêtej dyskusji ustalono, ¿e celem poprawy finansowania œwiadczeñ
pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej, realizowanej dla pacjentów przeby-
waj¹cych pod tym samym adresem zamieszkania, Narodowy Fundusz Zdrowia po za-
koñczeniu konkursów ofert na œwiadczenia w zakresie pielêgniarskiej opieki
d³ugoterminowej domowej, zobowi¹zuje siê do niezw³ocznej zmiany zarz¹dzenia Preze-
sa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie zmiany wskaŸnika z 0,4 na 0,5 dla pa-
cjentów zamieszkuj¹cych pod jednym adresem zamieszkania i aneksowania umów
w zakresie wprowadzenia wskaŸnika 0,5.

Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ zapewnienia jednolitej wyk³adni przepisów aktów
normatywnych wydawanych przez Ministra Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia przekaza³o
do Narodowego Funduszu Zdrowia stanowisko w sprawie interpretacji przepisów roz-
porz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opie-
kuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej – pismo z dnia 8 lutego 2010 r., znak:
MZ-ZP-O-024-16939-5/MSZ/10. W stanowisku Ministerstwo Zdrowia wskaza³o, ¿e
przepisy rozporz¹dzenia nie wy³¹czaj¹ ani nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci objêcia opiek¹
przez jedn¹ pielêgniarkê mieszanej grupy œwiadczeniobiorców, tj. pozostaj¹cych zarów-
no pod tym samym adresem zamieszkania jak i w rozproszeniu (pod ró¿nymi adresami
zamieszkania).

Informujê, ¿e chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi prace analitycz-
ne nad mo¿liwoœci¹ wprowadzenia mieszanego sposobu finansowania w pielêgniar-
skiej opiece d³ugoterminowej domowej tj. takiego, który zezwala³by na mo¿liwoœæ
objêcia opiek¹ przez jedn¹ pielêgniarkê czêœci chorych zamieszka³ych pod jednym ad-
resem a czêœci pod wieloma adresami zamieszkania.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ ponownego odniesienia siê do zabezpieczenia œwiad-
czeñ pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej domowej dla pensjonariuszy domów po-
mocy spo³ecznej, Ministerstwo Zdrowia we wspó³pracy z Ministerstwem Pracy
i Polityki Spo³ecznej podjê³o dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie rzeczywistej liczby pen-
sjonariuszy domów pomocy spo³ecznej wymagaj¹cych udzielania œwiadczeñ pielêgna-

286 49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r.



cyjnych i opiekuñczych realizowanych w ramach opieki d³ugoterminowej oraz
ustalenie jak zabezpieczone s¹ œwiadczenia zdrowotne lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej i pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Po zakoñczeniu prac bêdzie
mo¿liwe ponowne przedstawienie informacji z powy¿szego zakresu.

Z powa¿aniem

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

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Otwarcie dostêpu do zawodów prawniczych w Polsce, konsekwentnie re-

alizowane od kilku lat, poci¹gnê³o za sob¹ koniecznoœæ wprowadzenia zmian
w uregulowaniach prawnych zawartych w ustawach o korporacjach prawni-
czych, w tym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DzU
z 2002 r. nr 123 poz. 1059). Zmiany te dotycz¹ nie tylko zasad naboru na apli-
kacje prawnicze czy programu zajêæ aplikacyjnych, ale przede wszystkim za-
sad odbywania egzaminów koñcowych.

Bior¹c pod uwagê to, i¿ aplikanci koñcz¹cy aplikacje w 2010 r. jako pierw-
szy rocznik bêd¹ zdawaæ egzamin koñcowy na nowych zasadach, nale¿y
rozstrzygn¹æ powsta³e w¹tpliwoœci.

Przede wszystkim, zgodnie z art. 362 ust. 1 ustawy o radcach prawnych,
w terminie do dnia 31 maja ka¿dego roku minister sprawiedliwoœci w porozu-
mieniu z Krajow¹ Rad¹ Radców Prawnych zamieszcza w dzienniku o zasiê-
gu ogólnopolskim i w Biuletynie Informacji Publicznej og³oszenie o egzaminie
radcowskim, w którym podaje w szczególnoœci termin z³o¿enia wniosku o do-
puszczenie do egzaminu radcowskiego, zwanego dalej „wnioskiem”, w³aœci-
woœæ miejscow¹ ka¿dej z komisji egzaminacyjnych i adres jej siedziby,
termin przeprowadzenia ka¿dej czêœci egzaminu radcowskiego oraz wyso-
koœæ op³aty za egzamin radcowski.

Ponadto, na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy o radcach prawnych, nie
póŸniej ni¿ dziewiêædziesi¹t dni przed terminem egzaminu przewodnicz¹cy
zespo³u podaje do publicznej wiadomoœci na stronie internetowej Minister-
stwa Sprawiedliwoœci oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ustalony
przez zespó³ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci wszystkich cz³onków zespo³u
i zatwierdzony przez ministra sprawiedliwoœci wykaz tytu³ów aktów praw-
nych wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu og³oszenia, z których
wybrane stanowi¹ podstawê opracowania pytañ testowych na egzamin
radcowski.

Art. 364 wymienionej ustawy wskazuje na zasady egzaminu oraz kryte-
ria, jakimi bêdzie kierowaæ siê komisja egzaminacyjna przy ocenianiu prac.
Zgodnie z ust. 4 tego¿ artyku³u, prawid³owoœæ odpowiedzi ocenia siê wed³ug
stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu egzaminu radcowskiego. Bior¹c pod
uwagê, i¿ ust. 3 tego¿ artyku³u odnosi siê do czêœci pierwszej egzaminu,
a wiêc testu, zaœ o kolejnych czêœciach egzaminu stanowi¹ odpowiednio ustê-
py od 5 do 8 tego artyku³u, nale¿y przyj¹æ, i¿ ust. 4 odnosi siê do prawid³owo-
œci rozwi¹zania testu. Co wiêcej, wskazuje te¿ na to fakt, i¿ wskazane
sformu³owanie „prawid³owoœæ odpowiedzi” mo¿e odnosiæ siê tylko i wy³¹cz-
nie do odpowiedzi testowych, nie zaœ do czêœci opisowych egzaminu, polega-
j¹cych na skonstruowaniu odpowiedniego pisma procesowego czy te¿
rozwi¹zaniu innego zadania prawnego.

W zwi¹zku z wymienionymi uregulowaniami prawnymi zawartymi
w przywo³anej ustawie aplikanci radcowscy zwrócili siê do mnie o pomoc
w jednoznacznym rozstrzygniêciu powsta³ych w¹tpliwoœci.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy zosta³ ju¿ ustalony termin egzaminów radcowskiego i adwokackie-

go w roku 2010? Proszê o jego wskazanie lub te¿ o wskazanie przybli¿onej
jego daty, w przypadku gdyby nie zosta³a tu jeszcze podjêta ostateczna de-
cyzja.

Proszê tak¿e o wskazanie, jaki bêdzie stan prawny obowi¹zuj¹cy apli-
kantów przy zdawaniu wymienionego egzaminu. Czy bêdzie to stan prawny
na dzieñ zamieszczenia og³oszenia obejmuj¹cego wykaz aktów prawnych,
o czym mówi art. 36 ust. 6 ustawy o radcach prawnych, czy te¿ bêdzie to stan
prawny obowi¹zuj¹cy w dniu pisania egzaminu koñcowego, zgodnie
z art. 364 ust. 4 wymienionej ustawy?

Jest to tym bardziej istotne, ¿e miêdzy dniem og³oszenia przedmiotowego
wykazu aktów prawnych a dniem egzaminu koñcowego, czyli w okresie dzie-
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wiêædziesiêciu dni, prawdopodobne jest wejœcie w ¿ycie aktów prawnych ob-
szernie zmieniaj¹cych obowi¹zuj¹ce ustawy.

Proszê o pilne ustosunkowanie siê do poruszonych kwestii.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora RP Jana Dobrzyñskiego w sprawie roz-

strzygniêcia w¹tpliwoœci co do stanu prawnego obowi¹zuj¹cego na egzaminie radcow-
skim w roku 2010 oraz ustalenia daty egzaminu radcowskiego i adwokackiego,
uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego zosta³y wyznaczone na nastêpu-
j¹ce dni: 29 czerwca 2010 r. – czêœæ pierwsza, 30 czerwca 2010 r. – czêœæ druga, 1 lipca
2010 r. – czêœæ trzecia oraz 2 lipca 2010 r. – czêœæ czwarta i pi¹ta.

Og³oszenie w tej sprawie zosta³o zamieszczone w dniu 10 marca 2010 r. w Biulety-
nie Informacji Publicznej i w „Gazecie Prawnej”.

Co do stanu prawnego obowi¹zuj¹cego na egzaminie radcowskim, informujê, ¿e
zgodnie z art. 364 ust. 4 ustawy o radcach prawnych, prawid³owoœæ odpowiedzi do te-
stu, stanowi¹cego pierwsz¹ czêœæ egzaminu, ocenia siê wed³ug stanu prawnego obo-
wi¹zuj¹cego w dniu egzaminu.

Wykaz tytu³ów aktów prawnych, który zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy o radcach
prawnych podany zostaje do publicznej wiadomoœci nie póŸniej ni¿ 90 dni przed termi-
nem egzaminu, dotyczy wy³¹cznie pytañ testowych, a zatem pierwszej czêœci egzaminu
radcowskiego. Ustawodawca celowo pos³u¿y³ siê terminem „tytu³y”, zatem w wykazie
nie s¹ wymienione adresy publikacyjne, a jedynie tytu³y aktów prawnych, z których
wybrane stanowi¹ podstawê opracowania pytañ testowych na egzamin radcowski.

Jednoczeœnie ustawodawca przewidzia³ mechanizmy maj¹ce na celu zapewnienie
zgodnoœci odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym.

Art. 36 w ust. 12 pkt 4 ustawy o radcach prawnych zawiera bowiem upowa¿nienie,
zgodnie z którym Minister Sprawiedliwoœci, po zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych, okreœla w drodze rozporz¹dzenia m.in. tryb i sposób zapewnienia zgod-
noœci wykazu prawid³owych odpowiedzi z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym.

Wydane na tej podstawie rozporz¹dzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ze-
spo³u do przygotowania zestawu pytañ testowych oraz zadañ na egzamin radcowski
oraz wykazu tytu³ów aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 70, poz. 606), w § 6 stanowi,
¿e: „Przewodnicz¹cy zespo³u lub jego zastêpca sprawdza, czy wykaz prawid³owych od-
powiedzi jest zgodny ze stanem prawnym obowi¹zuj¹cym w dniu egzaminu radcow-
skiego oraz z wykazem tytu³ów aktów prawnych. W przypadku zmiany stanu prawnego
zespó³ sporz¹dza nowy wykaz prawid³owych odpowiedzi”.

Powy¿szy przepis jednoznaczne zatem rozstrzyga, ¿e odpowiedzi do testu musz¹
byæ zgodne ze stanem prawnym obowi¹zuj¹cym w dniu egzaminu, co odpowiada tak¿e
treœci art. 364 ust. 4 ww. ustawy, stosownie do którego prawid³owoœæ odpowiedzi na
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egzaminie ocenia siê wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu egzaminu rad-
cowskiego.

Co do stanu prawnego obowi¹zuj¹cego przy rozwi¹zywaniu zadañ z czêœci od dru-
giej do pi¹tej egzaminu radcowskiego, informujê, ¿e obowi¹zuje stan prawny z dnia
przeprowadzenia danej czêœci egzaminu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Program modernizacji uchwalony w dniu 12 stycznia 2007 r. z inicjatywy

rz¹du Prawa i Sprawiedliwoœci by³ wielk¹ szans¹ unowoczeœnienia Policji
i s³u¿b mundurowych. Dziêki przyznanej kwocie 6,3 miliarda z³ na finanso-
wanie s³u¿b mundurowych w latach 2007–2009 miano dokonywaæ zakupu,
wymiany i modernizacji wyposa¿enia formacji, podj¹æ siê budowy nowych
i poprawy stanu technicznego u¿ytkowanych obiektów, wzmocniæ motywa-
cyjny system uposa¿eñ funkcjonariuszy poprzez podwy¿szenie wskaŸników
wielokrotnoœci kwoty bazowej stanowi¹cej przeciêtne uposa¿enie funkcjona-
riuszy, a tak¿e podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu zmianê struktury i stanu eta-
towego formacji polegaj¹c¹ na zast¹pieniu czêœci funkcjonariuszy pracow-
nikami cywilnymi.

Dziœ polskie spo³eczeñstwo dobiegaj¹ informacje o podjêtych oszczêdno-
œciach na szkoleniu policjantów. Zakupione motory stoj¹ w gara¿ach, notorycz-
nie odwo³ywane s¹ szkolenia szybkiej jazdy, a tak¿e specjalistyczne kursy
wspó³pracy z psami policyjnymi. Psy policyjne czekaj¹ obecnie na oko³o stu
piêædziesiêciu nowo przeszkolonych policjantów. Z przekazanych mi informa-
cji wynika tak¿e, i¿ w szko³ach policyjnych zlikwidowano ponad czterysta
etatów, a w tym roku nast¹pi¹ kolejne ciêcia.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e wed³ug Komendy G³ównej Policji prioryte-
tem jest bie¿¹ca praca Policji i trzeba na to znaleŸæ brakuj¹ce dziesi¹tki milio-
nów. Nie mo¿na jednak szukaæ oszczêdnoœci kosztem wykonywania zadañ
z zakresu ochrony obywateli.

Dlatego te¿ zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o udzielenie odpowie-
dzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy podjête oszczêdnoœci w zakresie szkolenia funkcjonariuszy nie do-
prowadz¹ w efekcie do zmarnotrawienia milionów z³otych przeznaczonych
na zakup sprzêtów niezbêdnych do modernizacji s³u¿b mundurowych?

2. Jaki by³ cel i podstawa zmniejszenia bud¿etu przyjêtego programu mo-
dernizacji o prawie 0,5 miliarda z³, a tak¿e wyd³u¿enia czasu jego realizacji
o dwa lata?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 26 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2458/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Jana
Dobrzyñskiego podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 roku w spra-
wie Programu modernizacji Policji w kontekœcie realizacji szkoleñ w Policji, uprzejmie
przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.
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Uwzglêdniaj¹c sytuacjê zwi¹zan¹ z ograniczeniem œrodków finansowych w bud¿e-
cie Policji w 2009 roku, Kierownictwo Policji podjê³o decyzjê o modyfikacji dzia³alnoœci
szkoleniowej. Na podstawie opinii komendantów wojewódzkich Policji oraz komendan-
tów szkó³ policyjnych, opracowano priorytety Komendanta G³ównego Policji w zakresie
realizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego w szko³ach policyjnych. Uznano, i¿
w pierwszej kolejnoœci nale¿y zabezpieczyæ œrodki finansowe na realizacjê szkolenia za-
wodowego podstawowego dla nowo przyjêtych policjantów. Nastêpnie, okreœlono wykaz
kursów specjalistycznych istotnych z punktu widzenia Policji jako organizacji, który
stanowi³ podstawê w procesie realizacji centralnego doskonalenia zawodowego w jed-
nostkach szkoleniowych Policji w II po³owie 2009 roku. Przedmiotowy dokument za-
wiera³ m.in. nastêpuj¹ce kursy specjalistyczne:

– dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem (TJM),
– dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie kierowania motocyklem (KM),
– dla przewodników psów s³u¿bowych do wyszukiwania zapachów narkotyków

(SEN),
– dla przewodników psów do wyszukiwania zw³ok ludzkich (PZL),
– dla przewodników psów do badañ osmologicznych (PBO),
– dla przewodników psów patrolowo-tropi¹cych (SEPT),
– dla przewodników psów s³u¿bowych do wyszukiwania zapachów materia³ów wy-

buchowych (SEW).
Ponadto na prze³omie stycznia i lutego 2010 roku, maj¹c na celu zwiêkszenie efek-

tywnoœci doskonalenia zawodowego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jego rea-
lizacji, Biuro Finansów KGP opracowa³o now¹ koncepcjê finansowania dzia³alnoœci
szkoleniowej w 2010 roku.

Konieczne okaza³o siê zatem ponowne rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, przy
uwzglêdnieniu informacji o zbilansowanych œrodkach finansowych oraz kosztach rea-
lizacji poszczególnych kursów specjalistycznych w szko³ach policyjnych (zgodnie z ko-
sztorysem kszta³cenia policjanta na poszczególnych kursach specjalistycznych,
opracowanym przez komendantów szkó³ policyjnych).

W zwi¹zku z powy¿szym, w 2010 roku potrzeby szkoleniowe prezentuj¹ siê nastê-
puj¹co:

Symbol kursu
Weryfikacja na dzieñ

19.02.2010

TJM 143

KM 22

SEN 19

PZL 5

PBO 0

SEPT 71

SEP 6

SEW 16

SET 2

Aktualnie trwaj¹ prace planistyczne maj¹ce na celu zapewnienie optymalnej i ra-
cjonalnej realizacji doskonalenia zawodowego w 2010 roku, w wyniku których opraco-
wane zostan¹ plany centralnego doskonalenia zawodowego poszczególnych szkó³
policyjnych na 2010 rok.

W tym miejscu wskazaæ nale¿y, ¿e na 2010 rok Kierownictwo Policji okreœli³o mak-
symalny poziom wartoœci wydatków rzeczowych dla Policji w wysokoœci 1.082.470 tys. z³.
Z kolei limit wydatków rzeczowych przewidziany dla Policji w ustawie bud¿etowej na
rok 2010 wynosi 829.763 tys. z³, co oznacza i¿ jest ni¿szy o 252.708 tys. z³ od oszaco-
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wanej wartoœci oczekiwanej wydatków rzeczowych. Wobec powy¿szego, wykonuj¹c
plan wydatków Policji na 2010 rok Kierownictwo Policji d¹¿y do dalszej racjonalizacji
wydatków rzeczowych oraz zagwarantowania podleg³ym dysponentom œrodków bud¿e-
towych umo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie wartoœci oczekiwanych wydatków rzeczowych.

Z kolei dziêki mo¿liwoœci przesuniêcia wydatków z „Programu modernizacji Poli-
cji...” na lata 2010–2011 nie by³o konieczne zmniejszenie limitu wydatków bie¿¹cych
Policji. Przeniesienie œrodków „Programu modernizacji Policji...” na lata 2010–2011 nie
spowodowa³o zaniechania realizowanych przedsiêwziêæ.

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, wynikaj¹cymi z procesów racjonalizu-
j¹cych wydatki na poszczególne obszary dzia³alnoœci Policji szacuje siê, ¿e ró¿nica po-
miêdzy limitem wydatków rzeczowych a ich oszacowan¹ wartoœci¹ oczekiwan¹ bêdzie
mog³a byæ zrównowa¿ona w ramach œrodków w³asnych Policji. Rok 2010 jest kolejnym
rokiem bud¿etowym, w którym Policja kontynuuje wdro¿one w ubieg³ym roku progra-
my oszczêdnoœciowe, ze szczególnym uwzglêdnieniem zachowania dotychczasowego
poziomu poczucia bezpieczeñstwa obywateli.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e ogólna liczba motocykli u¿ytkowanych w Po-
licji na dzieñ 31 grudnia 2009 roku wynios³a 811 pojazdów. Wed³ug stanu na dzieñ
31 grudnia 2007 roku, Policja dysponowa³a 358 motocyklami spe³niaj¹cymi wymaga-
nia do wycofania z eksploatacji ze wzglêdu na znaczne zu¿ycie oraz rok produkcji. Za-
kupione 143 motocykle zast¹pi³y 165 motocykli wycofanych w latach 2007–2009.
Zakupiony przez Komendê G³ówn¹ Policji w ww. okresie sprzêt transportowy zosta³
rozdysponowany do jednostek Policji.

Warto zaznaczyæ, ¿e do prowadzenia s³u¿bowego motocykla wymagane jest posia-
danie przez kieruj¹cego prawa jazdy kategorii A [art. 88 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 roku Nr 108,
poz. 908 z póŸn. zm.)] oraz, w przypadku motocykli uprzywilejowanych w ruchu drogo-
wym – zaœwiadczenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych Policji (art. 95a
ust. 3 ww. ustawy). Szkolenia z techniki jazdy na motocyklach nie s¹ wymagane do
prowadzenia s³u¿bowych pojazdów tej klasy.

Pragnê poinformowaæ, ¿e w 2009 roku zrealizowano piêæ edycji kursu specjalistycz-
nego dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem (TJM)
³¹cznie dla 66 uczestników oraz jedn¹ edycjê kursu specjalistycznego dla policjantów
techniki operacyjnej w zakresie kierowania motocyklem (KM) dla 13 uczestników. Na-
tomiast potrzeby szkoleniowe zidentyfikowane w przedmiotowym zakresie, zgodnie
z § 8 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 19 czerwca
2007 roku w sprawie szczegó³owych warunków odbywania szkoleñ zawodowych oraz
doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 z póŸn. zm.) na dzieñ
31 marca 2009 roku wynosi³y odpowiednio TJM – 223 osoby, KM – 51 osób.

Z kolei potrzeby szkoleniowe zidentyfikowane w zakresie kynologii policyjnej
w 2009 roku przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

Symbol kursu Na dzieñ
31.03.2009 r.

SEN 20

PZL 1

PBO 0

SEPT 48

SEP 5

SEW 12

SET 1

W przedmiotowym zakresie zrealizowano w 2009 roku:
– 7 edycji kursu specjalistycznego dla przewodników psów s³u¿bowych do wyszuki-

wania zapachów narkotyków (SEN) dla 31 osób,
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– 1 edycjê kursu specjalistycznego dla przewodników psów do wyszukiwania zw³ok
ludzkich (PZL) dla 2 osób,

– 1 edycjê kursu specjalistycznego dla przewodników psów do badañ osmologicz-
nych (PBO) dla 5 osób,

– 24 edycje kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowo-tropi¹cych
(SEPT) dla 86 osób,

– 2 edycje kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych (SEP) dla
5 osób,

– 2 edycje kursu specjalistycznego dla przewodników psów s³u¿bowych do wyszuki-
wania zapachów materia³ów wybuchowych (SEW) dla 8 osób,

– 48 edycji atestacji psów s³u¿bowych (SEIA, SEWA, SENA, SEPA, EZA) ³¹cznie dla
347 osób.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Dobrzyñskiego
i innych senatorów

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W zwi¹zku z niepokoj¹cymi informacjami dotycz¹cymi dramatycznej
sytuacji Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi, a tak¿e nieskutecznymi dzia³aniami
Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwracamy siê do pana premiera z ape-
lem o podjêcie odpowiednich kroków zapewniaj¹cych naszym rodakom bez-
pieczeñstwo i poszanowanie ich podstawowych praw. Prosimy o podjêcie
bêd¹cych w pañskiej kompetencji adekwatnych, a nawet radykalnych kro-
ków, aby po³o¿yæ kres dyskryminacji etnicznej odbywaj¹cej siê za nasz¹
wschodni¹ granic¹.

Wed³ug informacji pochodz¹cych ze Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi tam-
tejsze w³adze zatrzyma³y ju¿ czterdziestu naszych rodaków, w tym szefow¹
zwi¹zku And¿elikê Borys. Sta³o siê to po pi¹tkowym, pierwszym od d³u¿sze-
go czasu, spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski i Bia³orusi. Wczeœ-
niej zajêty zosta³ Dom Polski w Iwieñcu, regularnie zdarza³y siê te¿ akty
dyskryminacji dzia³aczy zwi¹zku, ³ami¹ce nie tylko ich prawa obywatelskie,
ale tak¿e prawa cz³owieka. Polacy skupieni w niezale¿nej od re¿imu organi-
zacji kultywuj¹cej polsk¹ to¿samoœæ s¹ stale nêkani, zatrzymywani pod ab-
surdalnymi pretekstami, a ich mienie i dorobek s¹ zajmowane przez w³adze.
Tu¿ za granic¹ Rzeczypospolitej, a tym samym Unii Europejskiej, rozgrywaj¹
siê wydarzenia, które znamy z okresu komunistycznego zniewolenia. £ama-
nie wszelkich standardów demokratycznych powinno oburzyæ spo³ecznoœæ
miêdzynarodow¹. Tym bardziej my, jako Polacy, musimy zrobiæ wszystko, co
w naszej mocy, upominaj¹c siê o s³uszne prawa i wolnoœci naszych rodaków.

Reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
jest niewystarczaj¹ca i nieadekwatna do zaistnia³ej sytuacji. Dzia³ania mini-
stra pañskiego rz¹du, a szczególnie jego zapowiedŸ „mêskiej rozmowy z bia-
³oruskim ministrem spraw zagranicznych”, wskazuj¹, ¿e rozpocz¹³ on ju¿
kampaniê prezydenck¹ i pomyli³ sk³adanie pustych obietnic wyborczych z re-
aln¹ polityk¹ zagraniczn¹. Sposób, w jaki potraktowano dziœ i w poprzednich
dniach dzia³aczy Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi, to kolejny dowód, jak niesku-
teczna jest dyplomacja pañskiego gabinetu. Uwaga jednego z polskich wicemi-
nistrów, ¿e „bêdziemy poszukiwaæ takich œrodków, które dla w³adz bia³orus-
kich by³yby w miarê dolegliwe”, brzmi jak oderwana od rzeczywistoœci.

Jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej czujemy siê w szczególnym
obowi¹zku zaapelowaæ o podjêcie daleko id¹cych kroków, w tym o dzia³ania
na forum Unii Europejskiej, które zakoñcz¹ represje bia³oruskich w³adz wo-
bec Polaków. Nasi rodacy ¿yj¹ tam i pracuj¹ od wielu pokoleñ. Kary, jakie ich
spotykaj¹, to kary za przywi¹zanie do Rzeczypospolitej i za wiernoœæ warto-
œciom obecnym w sercu ka¿dego Polaka: wolnoœci, sprawiedliwoœci i hono-
rowi. Nie wolno polskim w³adzom o nich zapominaæ i nie ¿¹daæ w³aœciwego
traktowania – takiego, jakim Bia³orusini ciesz¹ siê w Polsce. Polska reakcja
musi byæ stanowcza, inaczej nikt nie bêdzie siê z nami liczy³.
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Stanis³aw Piotrowicz
Wojciech Skurkiewicz
Wies³aw Dobkowski
Przemys³aw B³aszczyk
S³awomir Sadowski
Stanis³aw Gogacz
Tadeusz Skorupa
Witold Idczak
Waldemar Kraska
W³adys³aw Ortyl

Stanis³aw Zaj¹c
Janina Fetliñska
Bronis³aw Korfanty
Henryk Górski
Stanis³aw Kogut
Zdzis³aw Pupa
Kazimierz Jaworski
Jerzy Chróœcikowski
Norbert Krajczy
Grzegorz Wojciechowski
Stanis³aw Karczewski

Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Maciej Klima
Piotr Kaleta
Tadeusz Gruszka
Grzegorz Banaœ
Zbigniew Cichoñ
W³adys³aw Dajczak
Czes³aw Ryszka
Kazimierz Wiatr
Grzegorz Czelej
Lucjan Cichosz



OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH

Warszawa, 25 marca 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Spraw Zagranicz-

nych na oœwiadczenie Pana Senatora Jana Dobrzyñskiego (pismo nr BPS/DSK-043-
-2460/10) z³o¿one wspólnie z innymi senatorami na 49. posiedzeniu Senatu w dniu
18 lutego br. pragnê zapewniæ, ¿e Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmuje
wszelkie kroki w celu zapewnienia naszym rodakom na Bia³orusi w³aœciwego prze-
strzegania nale¿nych im praw i ¿e dzia³a z odpowiedni¹ stanowczoœci¹.

W sytuacji wzrostu napiêcia wokó³ ZPB pod koniec stycznia br. MSZ podejmowa³o
energiczne dzia³ania wobec w³adz bia³oruskich. Niezw³ocznie przeprowadzono rozmo-
wy na ró¿nych szczeblach, w tym: kontakt telefoniczny Ministra R. Sikorskiego z Mini-
strem Spraw Zagranicznych RB S. Martynowem w dniu 23 stycznia br., szereg rozmów
Ambasadora RP w bia³oruskim MSZ i w Administracji Prezydenta RB. Konsulowie byli
stale obecni na miejscu zdarzeñ. Dwukrotne wezwano do MSZ Ambasadora Republiki
Bia³oruœ w Polsce.

Najwiêksze znaczenie mia³a jednak rozmowa Ministra R. Sikorskiego z Min. S. Mar-
tynowem w czasie jego wizyty w Polsce w dniu 12 lutego br. W trakcie spotkania strona
polska postawi³a zdecydowane postulaty w³adzom bia³oruskim, wskazuj¹c co mog¹
straciæ w przypadku kontynuowania polityki represji. Poinformowano Min. S. Marty-
nowa o mo¿liwoœci cofniêcia polskiego poparcia dla kilkunastu wa¿nych dla Bia³orusi
projektów miêdzynarodowych.

Wobec aresztowañ dzia³aczy polskich w dniu 15 bm. MSZ rozpoczê³o wdra¿anie
„elementów pakietu negatywnego” wobec Bia³orusi. Tego samego dnia od pó³nocy
wprowadzony zosta³ zakaz wjazdu do Polski dla osób najbardziej zaanga¿owanych
w ostatnie represje wobec ZPB. Lista ta jest obecnie uzupe³niana.

Polskie dzia³ania dyplomatyczne prowadzone s¹ zarówno na poziomie bilateral-
nym, jak i na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Szczególnie zabiegamy o poparcie nasze-
go stanowiska w sprawie ZPB przez pañstwa Unii Europejskiej. Wiele z nich wyrazi³o
ju¿ solidarnoœæ z Polsk¹ i zrozumienie dla naszych argumentów.

Przyk³ady dzia³añ MSZ podejmowanych w ostatnim czasie:
Polska doprowadzi³a do w³¹czenia tematu Bia³orusi do agendy obrad Foreign Af-

fairs Council (FAC) w Brukseli (22 bm.), gdzie Min. R. Sikorski zaprezentowa³ krajom
unijnym polski punkt widzenia na kwestie ZPB i tym samym zakwestionowa³ treœci
wszelkiego rodzaju materia³ów propagandowych dystrybuowanych w ostatnim czasie
przez stronê bia³orusk¹. Wyst¹pienie zosta³o przyjête ze zrozumieniem przez przedsta-
wicieli krajów UE. Ministrowie Spraw Zagranicznych pañstw UE podzielili pogl¹d Min.
R. Sikorskiego, i¿ represje wobec ZPB nie s¹ wy³¹cznie problemem polskiej mniejszo-
œci, ani problemem w dwustronnych stosunkach polsko-bia³oruskich, ale w kontekœ-
cie pogarszaj¹cej siê sytuacji œrodowisk niezale¿nych na Bia³orusi, nale¿y je
postrzegaæ jako ³amanie praw cz³owieka i ograniczanie swobód demokratycznych.
Uzgodniono, i¿ podczas najbli¿szych obrad FAC zostanie dokonany ca³oœciowy prze-
gl¹d sytuacji na Bia³orusi i rozwa¿one dzia³ania UE wobec RB.

Catherine Ashton (Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeñstwa) w swoim kolejnym oœwiadczeniu na ten temat wyrazi³a
jednoznaczne poparcie dla RP oraz oœwiadczy³a, ¿e ostatnie wydarzenia wokó³ ZPB
oznaczaj¹ dla Miñska krok wstecz w relacjach z Bruksel¹. Zapowiedzia³a, ¿e odbêdzie
na ten temat rozmowê z szefem bia³oruskiej dyplomacji.
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25 lutego br. na forum OBWE przedstawiciel Unii Europejskiej zg³osi³ wspólne sta-
nowisko w sprawie przestrzegania praw podstawowych na Bia³orusi. W jego treœæ, na
wniosek RP, w³¹czono odwo³ania do ostatnich wydarzeñ wokó³ ZPB.

Podczas pobytu w Kijowie w dniu 25 bm., przy okazji inauguracji Prezydenta W. Ja-
nukowycza, Min. R. Sikorski spotka³ siê z Min. S. Martynowem oraz z Prezydentem
A. £ukaszenk¹. Podczas spotkania bia³oruskiemu przywódcy wrêczono non-paper za-
wieraj¹cy polskie propozycje uregulowania sporu wokó³ ZPB. Istotnym rezultatem
spotkania jest potwierdzenie potrzeby rozwi¹zania problemów. A. £ukaszenka zgodzi³
siê na powo³anie w tym celu nowej polsko-bia³oruskiej grupy eksperckiej, która kon-
kretnie rozwa¿y mo¿liwoœci realizacji projektów unormowania sytuacji wokó³ Zwi¹zku
Polaków. Pierwsze posiedzenie nowo powo³anej grupy odby³o siê w dniu 19 marca br.,
kolejne planowane jest w bardzo bliskim terminie.

Zapewniam, ¿e dzia³ania na rzecz ochrony praw mniejszoœci polskiej na Bia³orusi
bêd¹ kontynuowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z ca³¹ stanowczoœci¹.

Z wyrazami szacunku

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

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Oœwiadczenie to kierujê do ministra infrastruktury, zgodnie z sugesti¹
wiceministra spraw wewnêtrznych i administracji, pana Tomasza Siemonia-
ka, wyra¿on¹ w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przeze mnie w dniu
13 stycznia 2010 r. na 47. posiedzeniu Senatu RP.

Warszawska akcja usuwania z poboczy dróg krzy¿y stawianych ofiarom
wypadków drogowych, podjêta przez Warszawski Zarz¹d Dróg Miejskich, zo-
sta³a przyjêta przez spo³eczeñstwo ze smutkiem i za¿enowaniem. T³umaczenie
jej wymogami prawa o ruchu drogowym nie by³o zbyt wiarygodne, gdy¿ akcja
zosta³a przeprowadzona pod os³on¹ nocy, a nie w œwietle dziennym, w dodat-
ku w miesi¹c po szokuj¹cym wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owie-
ka 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. Stawianie krzy¿y œmiertelnym ofiarom wypadków drogowych
wros³o ju¿ w nasz¹ kulturê i tradycjê. W ten sposób upamiêtniamy bliskich,
którzy odeszli w tragicznych okolicznoœciach. Przy wielu traktach od wieków
spotykamy kapliczki, niebezpieczniejsze od prowizorycznych krzy¿y, gdy¿
czêsto solidne, murowane – i nikt nie nawo³uje, aby je usuwaæ.

T³umaczenie, i¿ krzy¿e stanowi¹ zagro¿enie dla uczestników ruchu dro-
gowego, w sytuacji, gdy rzeczywisty stan dróg mocno odbiega od standar-
dów europejskich – bo tu jest wrêcz dziura na dziurze, ulice s¹ s³abo
oœwietlone i Ÿle zabezpieczone – nie s¹ przekonuj¹ce. Ten tok rozumowania
prowadzi do prostych wniosków: nale¿y wyci¹æ wszystkie przydro¿ne drze-
wa, a wszystkie znaki drogowe i sygnalizacjê œwietln¹ montowaæ na umiesz-
czonych nad jezdni¹ stalowych mostkach, których ramiona podtrzymuj¹ce
oddalone by by³y od ulic o kilkadziesi¹t metrów.

W innych miastach krzy¿e nie stanowi¹ zagro¿enia, a nawet, wed³ug opi-
nii policji, krzy¿e poœwiêcone ofiarom wypadków drogowych pe³ni¹ w pew-
nym sensie rolê prewencyjn¹, bardziej ni¿ „czarne punkty”, bo przypominaj¹
kierowcom, do czego mo¿e doprowadziæ brawura. Widok takich krzy¿y pobu-
dza refleksje, ludzie zaczynaj¹ mimowolnie ograniczaæ prêdkoœæ.

Krzy¿e stawiane na miejscach wypadków drogowych s¹ œwiadectwem
cierpienia, które siê tam zdarzy³o, oraz wiary i pamiêci osoby, która krzy¿ sta-
wia. Z kolei administracyjne decyzje o usuwaniu krzy¿y z miejsc wypadków
s¹ œwiadectwem bezdusznego stosowania litery prawa, które zabrania sta-
wiania w pasie drogowym krzy¿y, a zezwala na du¿o wiêksze i bardziej roz-
praszaj¹ce uwagê kierowców reklamy.

Nie popieram masowego ustawiania krzy¿y przydro¿nych, gdzie popad-
nie – choæ rozumiem intencje, jakie przyœwiecaj¹ rodzinom ofiar, a tak¿e
uczucia tych rodzin – 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 po-
zostawiæ krzy¿y spe³niaj¹cych odpowiednie warunki: co do materia³u, z któ-
rego s¹ wykonane, wysokoœci, odleg³oœci od jezdni?

W tej sytuacji uprzejmie proszê o zajêcie stanowiska, czy usuwanie krzy-
¿y przydro¿nych w Warszawie by³o rzeczywiœcie niezbêdne i zgodne z pra-
wem, a tak¿e poszanowaniem praw rodzin osób tragicznie zmar³ych na
drogach? I czy istnieje szansa na przywrócenie krzy¿y przydro¿nych na do-
tychczasowe miejsca, a tym samym – na przywrócenie szacunku dla pamiêci
zabitych na drogach osób?

Janina Fetliñska
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OdpowiedŸ

Warszawa, 29 wrzeœnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-2461/10 z dnia 10 marca 2010 r., prze-

kazuj¹ce oœwiadczenie tragicznie zmar³ej senator Janiny Fetliñskiej, z³o¿one na
49. posiedzeniu Senatu w dniu 18 lutego 2010 r., w sprawie usuwania krzy¿y z pobo-
czy dróg na terenie m. st. Warszawy, przedstawiam nastêpuj¹c¹ informacjê.

Przedstawiony przez Pani¹ Senator problem usuwania krzy¿y odnosi siê do dróg
po³o¿onych na terenie miasta sto³ecznego Warszawy, których zarz¹dc¹ – zgodnie
z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115, z póŸn. zm.) – jest prezydentem miasta.

Zgodnie z przedstawionym w przedmiotowej sprawie stanowiskiem Prezydenta
m.st. Warszawy, usuwanie nielegalnie ustawionych krzy¿y lub nagrobków z pasa
drogowego nie stanowi czêœci ¿adnej kampanii i nie jest zwrócone przeciwko komu-
kolwiek. Jedyn¹ podstaw¹ dzia³añ podjêtych przez Zarz¹d Dróg Miejskich i Zarz¹d
Oczyszczania Miasta jest przepis art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póŸn. zm.), który 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 za-
rz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z³amanie zawartego w usta-
wie zakazu musia³o zrodziæ skutki przewidziane prawem, polegaj¹ce na usuniêciu
nielegalnie ustawionych pomników, p³yt nagrobnych oraz krzy¿y z pasa drogowego.

Prezydent m.st. Warszawy wskaza³, i¿ umieszczanie symboli upamiêtniaj¹cych
zmar³ych powinno odbywaæ siê zgodnie z ustaw¹ z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z póŸn. zm.).

Z powy¿szych wzglêdów nie jest mo¿liwe ustalanie, w porozumieniu z rodzina-
mi ofiar, mo¿liwoœci pozostawienia niektórych krzy¿y lub nagrobków w pasie dro-
gowym.

W swoim stanowisku Prezydent m.st. Warszawy wskaza³, i¿ nie s¹ usuwane krzy¿e
oraz kapliczki przydro¿ne, które ustawione zosta³y w zwi¹zku z kultem religijnym. Po-
rz¹dkowany jest jedynie pas drogowy z obiektów, które – zgodnie z przywo³anymi wy¿ej
przepisami – nie powinny byæ w tym miejscu umieszczane.

W odniesieniu do obecnoœci w pasie drogowym drzew oraz znaków drogowych,
uprzejmie informujê, i¿ powy¿sze kwestie zosta³y uregulowane w rozporz¹dze-
niach:

– Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

– Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków
technicznych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ru-
chu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181,
z póŸn. zm.),

które w precyzyjny sposób reguluj¹ zasady umieszczania zieleni (w tym drzew) oraz
znaków drogowych na drogach lub w ich pobli¿u, z uwzglêdnieniem koniecznoœci zape-
wnienia bezpieczeñstwa u¿ytkownikom drogi.
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Zgodnie z treœci¹ stanowiska Prezydenta m.st. Warszawy, obecny stan prawny nie
daje mo¿liwoœci innego postêpowania w³adz miasta w kwestii nielegalnego posadowie-
nia obiektów w pasie drogowym.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Mimo zapewnieñ Pana Ministra co do w³aœciwej ochrony obywateli pol-
skich przebywaj¹cych za granic¹, w Niemczech i Austrii, na ³amach polskiej
prasy pojawi³y siê wstrz¹saj¹ce doniesienia o kolejnych okrutnych dzia³a-
niach Jugendamtów, które bezkarnie odbieraj¹ dzieci biologicznym polskim
rodzicom.

Jak podaje „Nasz Dziennik” z dnia 9 lutego 2010 r., austriacki urz¹d do
spraw m³odzie¿y Jugendamt – Freistadt bezprawnie odebra³ syna Marzenie Z.,
Polce mieszkaj¹cej od kilku lat w Austrii, i umieœci³ go w zak³adzie opiekuñ-
czym w L. Mimo ¿e ch³opiec jest obywatelem polskim, austriackie s³u¿by trak-
tuj¹ go jak swoj¹ w³asnoœæ, któr¹ mog¹ dowolnie dysponowaæ, i zabroni³y
matce kontaktów z synem. Dzia³ania Jugendamtu zmierzaj¹ do tego, by po-
zbawiæ matkê praw rodzicielskich, a dziecko przekazaæ Austriakowi Manue-
lowi K., by³emu konkubentowi kobiety, który nie jest biologicznym ojcem
dziecka. Urzêdnikom nie przeszkadza fakt, ¿e nie jest on ojcem ch³opca, a po-
nadto jest on podejrzewany o sk³onnoœci sadystyczne i powinien zostaæ pod-
dany badaniom.

19 stycznia tego roku austriacki Jugendamt – Freistadt odebra³ matce
10-letniego Kacpra i umieœci³ go w zak³adzie opiekuñczym Sozialpödagogis-
che Wohngruppe SOLA w L. Powodem odebrania dziecka by³a wyra¿ona
przez jego matkê chêæ powrotu do Polski. Od tego momentu kobieta widzia³a
siê z synem tylko raz, przez dwie i pó³ godziny. Wizyta odby³a siê pod kontro-
l¹ pracowników austriackiego urzêdu, którzy pilnowali, by matka mówi³a
z ch³opcem wy³¹cznie po niemiecku, chocia¿ dziecko bardzo prosi³o, by roz-
mawiaæ w jêzyku ojczystym.

W tej sytuacji ponownie zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zinten-
syfikowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do pomocy poszkodowanym Polakom,
którzy musz¹ walczyæ o w³asne dzieci. Ministerstwo powinno poczuwaæ siê
do obowi¹zku zapewnienia ochrony i udzielania wszelkiej pomocy obywate-
lom Polski. Nie mo¿emy pozostawaæ obojêtni wobec tak ewidentnego ³amania
praw naszych obywateli i nie mo¿emy pozostawiaæ ich samym sobie.

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Senator Janiny Fetliñskiej (pismo nr BPS/DSK-

-043-2462/10 z dnia 10 marca br.) z³o¿onym podczas 49. posiedzenia Senatu RP
w dniu 18 lutego br. w sprawie dzia³alnoœci Urzêdów ds. Dzieci i M³odzie¿y (Jugen-
damt) w Niemczech i Austrii dotycz¹cej opieki nad dzieæmi obywateli polskich, uprzej-
mie informujê, ¿e urzêdy konsularne RP zarówno na terenie Niemiec, jak równie¿ na
terenie Austrii z wyj¹tkow¹ starannoœci¹ oraz sumiennoœci¹ podchodz¹ do wszelkich
zg³aszanych im problemów w tym zakresie.
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Przedstawiona przez Pani¹ Senator sprawa dotycz¹ca Kacpra S., syna Pani Marze-
ny Z., znana jest w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych
od pocz¹tku bie¿¹cego roku. W³aœciwy terytorialnie Wydzia³ Konsularny Ambasady RP
w Wiedniu na bie¿¹co przekazuje informacje na temat ma³oletniego Kacpra S. rodzinie Z.
oraz do Departamentu Konsularnego MSZ. Informacje przedstawiaj¹ce aktualn¹ sy-
tuacjê oraz dzia³ania urzêdu konsularnego w Wiedniu przekazane zosta³y równie¿ do
Kancelarii Prezydenta RP oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Bior¹c pod uwagê proœbê Pani Senator dotycz¹c¹ zintensyfikowania dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do pomocy i zapewnienia ochrony poszkodowanym Polakom walcz¹cym
o w³asne dzieci, pozwalam sobie przes³aæ notatkê Wydzia³u Konsularnego Ambasady
RP w Wiedniu, która zawiera szczegó³ow¹ relacjê z dzia³añ podejmowanych przez urz¹d
w sprawie ma³oletniego Kacpra S.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski

Za³¹cznik

Wydzia³ Konsularny Wiedeñ, 18.03.2010 r.
Ambasady RP w Wiedniu

Notatka informacyjna dot. dzia³añ WK w sprawie ma³oletniego Kacpra S.

Dnia 19 stycznia do WK Ambasady RP w Wiedniu zwróci³a siê telefonicznie p. Ma-
rzena Z., informuj¹c, i¿ Urz¹d ds. Dzieci i M³odzie¿y przy starostwie we F. odebra³ jej
11-letniego syna, Kacpra S. ur. 15.03.1999 r. i skierowa³ na badania psychologiczne
do szpitala dzieciêcego w L. Konsul w trakcie rozmowy telefonicznej, po zanotowaniu
danych kontaktowych, poinformowa³ wstêpnie p. Z. o obowi¹zuj¹cych w takich spra-
wach przepisach, ustalono ponadto, i¿ WK wyst¹pi pisemnie do starostwa we F. z proœ-
b¹ o informacje o przyczynach interwencji Urzêdu ds. Dzieci i M³odzie¿y. W godzinach
popo³udniowych z WK kontaktowa³a siê ponadto przebywaj¹ca w Polsce matka p.
Z. – p. Maria Z. Dnia 20 stycznia p. Marzena Z. pojawi³a siê osobiœcie w WK w Wiedniu.
Sprawa zosta³a zarejestrowana.

Opis stanu faktycznego wg relacji p. Marzeny Z. oraz informacji uzyskanych
z Urzêdu ds. Dzieci i M³odzie¿y we F.

Z relacji p. Marzeny Z. wynika³o, i¿ przebywa ona wraz z synem w Austrii od 4 lat
i do 19.01.2010 mieszka³a z austriackim konkubentem (p. Manuel K.) w miejscowoœci U.
Poniewa¿ konkubent, zgodnie z jej relacj¹, wykorzystywa³ j¹ seksualnie oraz w miesz-
kaniu dochodzi³o do czêstych awantur, postanowi³a wraz z synem opuœciæ U. i udaæ siê
do Polski lub Wiednia. Niestety ¿aden z przypadków wykorzystywania i innych zacho-
wañ konkubenta nie zosta³ zg³oszony policji ani innej instytucji. W trakcie rozmowy
z konsulem p. Z. przyzna³a równie¿, i¿ od kilku tygodni poprzedzaj¹cych odebranie sy-
na kontaktowa³ siê z ni¹ Urz¹d ds. Dzieci i M³odzie¿y, który prowadzi postêpowanie wy-
jaœniaj¹ce w sprawie jej syna w zwi¹zku z jego nietypowym zachowaniem w szkole.
Pani Z. podejrzewa³a, ¿e to szko³a poinformowa³a Urz¹d. W trakcie kolejnego spotkania
w WK, dnia 27.01.2010 Pani Z. poinformowa³a konsula, ¿e dziecko ma ró¿nego rodzaju
nerwowe tiki oraz ¿e ju¿ wczeœniej by³a wzywana przez nauczycielki w szkole, do której
uczêszcza³ syn, z powodu nerwowych zachowañ dziecka. Z jej relacji wynika równie¿, i¿
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ojciec Kacpra S. przebywa w Polsce. W toku sprawy rozwodowej powierzono matce
opiekê nad Kacprem S., p. Z. nie utrzymuje kontaktów z ojcem ma³oletniego. Ponadto
p. Z. poinformowa³a konsula, i¿ w Polsce przebywa równie¿ jej drugie dziecko, które ma
z innym partnerem, nie przekaza³a jednak bardziej szczegó³owych informacji na ten te-
mat.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi telefonicznie oraz pisemnie z Urzêdu ds. Dzie-
ci i M³odzie¿y, dnia 10.12.2009 do urzêdu wp³ynê³a pierwsza informacja dot. dziwnego
zachowania Kacpra S., informacja pochodzi³a od korepetytorki ch³opca. Formalne pis-
mo ze szko³y dotar³o do Urzêdu dnia 21.12.2009 r. Wtedy Urz¹d rozpocz¹³ postêpowa-
nie sprawdzaj¹ce. W ramach postêpowania prowadzonego przez Urz¹d, w dniach 4 i 18
stycznia odby³y siê spotkania p. Z., jej syna oraz konkubenta z pracownikami urzêdu.
W trakcie spotkania 04.01 poproszono p. Z. o osobiste ustalenie spotkania syna z psy-
chologiem dzieciêcym, proœbê ponowiono 18.01. Pani Z. nie ustali³a terminu spotkania
z psychologiem, zamiast tego, po otrzymaniu dnia 18.01.2010 pisemnego wezwania od
Urzêdu, postanowi³a opuœciæ z synem U. Dnia 19.01.2010 Urz¹d zosta³ poinformowa-
ny, ¿e p. Z. zamierza opuœciæ Austriê. W tej sytuacji w zwi¹zku z trwaj¹cym postêpowa-
niem wyjaœniaj¹cym oraz w obawie, ¿e zagro¿one jest dobro dziecka, Urz¹d ds. Dzieci
i M³odzie¿y podj¹³ dnia 19.01.2010 interwencje na podstawie § 176 oraz 215 au-
striackiego kodeksu cywilnego. Przepisy te daj¹ s¹dowi oraz urzêdowi prawo do za-
stosowania tzw. tymczasowego ograniczenia praw do opieki. Po zastosowaniu ww.
instytucji prawnej urz¹d przejmuje tzw. pieczê nad dzieckiem, co w praktyce oznacza
m.in., i¿ w ramach sprawowanej opieki nad dzieckiem urz¹d mo¿e kierowaæ je np. na
badania lekarskie. Urz¹d mo¿e zastosowaæ tymczasowe ograniczenie praw do opieki
pod warunkiem, ¿e w ci¹gu kolejnych 8 dni skieruje do s¹du wniosek o rozstrzygniêcie
kwestii opieki. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi pomiêdzy Polsk¹ i Austri¹ regulacjami
prawnymi, w³aœciwoœæ austriackiego s¹du ustalana jest na podstawie miejsca za-
mieszkania dziecka. (Zarówno p. Z. jak i jej syn s¹ zameldowani w Austrii od 4 lat).
Wniosek do w³aœciwego s¹du rejonowego we F. zosta³ z³o¿ony dnia 25 stycznia, nato-
miast postêpowanie sprawdzaj¹ce urz¹d rozpocz¹³ na prze³omie grudnia i stycznia.

W trakcie 6 rozmów telefonicznych w tygodniu 15–19.02.2010 p. Marzena Z. przy-
zna³a, ¿e 19.01.2010 w trakcie interwencji Urzêdu oraz póŸniej w trakcie obserwacji le-
karskiej w L. jej syn opowiada³, jak siê wyrazi³a „g³upoty”, m.in. ¿e nie chce wracaæ do
Polski i chce zostaæ z b. konkubentem w Austrii. Urzêdnikom z F. powiedzia³ równie¿,
¿e zdarza³o siê, ¿e mama go bi³a.

Urz¹d opiera swoje dzia³ania na trzech zarzutach stanowi¹cych w jego ocenie za-
gro¿enie dla dobra dziecka:

1. Agresywnym zachowaniu p. Z. wobec syna.
2. Braku mieszkania i œrodków materialnych do zapewnienia ma³oletniemu odpo-

wiednich warunków bytowych.
3. Twierdzeniu ma³oletniego Kacpra S., i¿ nie chce wracaæ do Polski.

Dzia³ania podjête przez WK w dniach 20.01–18.03.2010

Wydzia³ Konsularny w Wiedniu niezw³ocznie po otrzymaniu informacji od p. Z.
podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyjaœnienia okolicznoœci interwencji Urzêdu ds. Dzieci
i M³odzie¿y. W dniu 20.01.2010 WK skierowa³ pismo do starostwa we F. z proœb¹
o informacje nt. sprawy. W dniach 21–22.01.2010 r. konsul wykona³ kilka telefonów
do starostwa we F. w celu przyspieszenia oficjalnej odpowiedzi. WK utrzymywa³ bezpo-
œredni kontakt z p. Z. telefonicznie oraz za pomoc¹ poczty elektronicznej (³¹cznie kilka-
dziesi¹t odebranych i wys³anych listów elektronicznych). W dniu 25.01. w zwi¹zku
z informacjami p. Z. o utrudnianiu jej kontaktu z dzieckiem w jêzyku polskim, konsul
przeprowadzi³ rozmowê telefoniczn¹ z kierownikiem Urzêdu ds. Dzieci i M³odzie-
¿y we F. p. Oswaldem Honsem. W trakcie rozmowy konsul stanowczo poruszy³ m.in.
kwestiê kontaktów z dzieckiem w jêzyku polskim. P. Hons zaprzeczy³ jakoby urz¹d za-
brania³ kontaktu z ma³oletnim Kacprem S. w jêzyku polskim, poinformowa³ ponadto
konsula, i¿ p. Z mo¿e odwiedzaæ syna w czasie wyznaczonym do spotkañ. W zwi¹zku
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z tocz¹cym siê w urzêdzie postêpowaniem sprawdzaj¹cym urz¹d podj¹³ decyzjê o przy-
musowym skierowaniu syna na badania do L. Oficjaln¹ odpowiedŸ na pismo z dnia
20.01.2010 WK otrzyma³ we wtorek 26.01.2010 w zwi¹zku z czym dnia 27 stycznia
w WK odby³o siê spotkanie z p. Marzen¹ Z. Na proœbê p. Z. w spotkaniu uczestniczy³
równie¿ p. Kunecki. Zgodnie z relacj¹ p. Z., ¿adna z opisywanych przez ni¹ sytuacji wy-
korzystywania przez b. konkubenta nie zosta³a zg³oszona na policjê ani do jakiejkol-
wiek innej instytucji. W po³. 2009 p. Z., zgodnie z jej relacj¹, ustali³a termin spotkania
w poradni dla kobiet, ale ostatecznie odwo³a³a to spotkanie i nie posiada ju¿ maili po-
twierdzaj¹cych ten fakt.

W trakcie spotkania konsul wyjaœni³ procedury obowi¹zuj¹ce w zakresie prawa ro-
dzinnego w Austrii oraz przekaza³ wyci¹g z odpowiednich austriackich przepisów praw-
nych, poinformowa³ ponadto przyby³ych o dzia³aniach jakie do tego czasu podj¹³ WK
w przedmiotowej sprawie i w jakich kwestiach WK mo¿e w przysz³oœci pomóc. W trak-
cie spotkania ustalono, ¿e p. Z. powinna dobrze przygotowaæ siê do rozprawy s¹dowej,
tzn. zebraæ jak najwiêcej dowodów i œwiadków, którzy potwierdziliby jej zarzuty wobec
b. konkubenta. Pomagaæ jej w tym mia³ Pan Kunecki (pomoc w zebraniu dowodów,
przygotowaniu stanowiska dla s¹du i przet³umaczeniu go na jêzyk niemiecki). Konsul
poinformowa³ ponadto, i¿ WK bêdzie kontynuowa³ dotychczasow¹ pomoc w przypadku
³amania przez urz¹d austriacki prawa b¹dŸ nieprzestrzegania procedury, jak w przy-
padku utrudniania matce z dzieckiem kontaktów w jêzyku polskim. Pani Z. otrzyma³a
wparcie organizacji polonijnych: „Forum Polonii” oraz „Zwi¹zku Polaków” w Górnej Au-
strii oraz otrzyma³a listê prawników i t³umaczy polskojêzycznych. Pani Z. oraz p. Ku-
necki poinformowali ponadto konsula, i¿ w wyniku interwencji WK b. konkubent
p. Manuel K. otrzyma³ 2 tyg. zakaz spotykania siê z ma³oletnim Kacprem S. Zgodnie
z posiadanymi informacjami równie¿ w wyniku interwencji WK p. Z. mog³a spotkaæ siê
z synem w dniu 31.01.2010 i rozmawiaæ z nim w czasie spotkania w jêzyku polskim.

Dnia 03.02.2010 p. Kunecki poinformowa³ WK, ¿e Urz¹d ds. Dzieci i M³odzie¿y
ograniczy³ kontakty p. Z. z dzieckiem na okres 2 tyg. W zwi¹zku z powy¿szym tego sa-
mego dnia WK wyst¹pi³ z oficjalnym pismem do Urzêdu z proœb¹ o wyjaœnienie
podstaw zakazu widzenia z dzieckiem oraz o wyjaœnienie na jakich zasadach i dlaczego
by³y konkubent mo¿e widywaæ siê z dzieckiem. Ponadto WK skierowa³ pismo do s¹du
we F. z proœb¹ o aktualne informacje nt. tocz¹cego siê postêpowania i informacje w ja-
ki sposób przebywaj¹ca w Wiedniu matka mo¿e przedstawiæ swoje stanowisko
w s¹dzie. S¹d Rejonowy we F. w piœmie z 05.02.2010 poinformowa³ WK, ¿e p. Z. mo¿e
zapoznaæ siê z aktami sprawy w S¹dzie Rejonowym W., tam równie¿ ma mo¿liwoœæ
ustosunkowania siê do akt i zarzutów. Dalsze decyzje w sprawie s¹d podejmie po uzys-
kaniu stanowiska p. Z i powrocie akt do s¹du we F.

W zwi¹zku z listem elektronicznym babci ma³oletniego Kacpra S. p. Marii Z.
dot. nieprawid³owoœci w oœrodku kryzysowym w L. (problemy z jedzeniem oraz incy-
dent z innym podopiecznym oœrodka), WK wyst¹pi³ dnia 13.02.2010 do Urzêdu ds.
Dzieci i M³odzie¿y przy starostwie we F. o pisemne wyjaœnienie sprawy oraz moni-
towa³ starostwo we F. w sprawie odpowiedzi na pismo WK z dnia 03.02.2010 r. doty-
cz¹ce kontaktów ma³oletniego z b. konkubentem Manuelem K.

Wydzia³ Konsularny dnia 16.02.2010 r. otrzyma³ odpowiedŸ Urzêdu ds. Dzieci
i M³odzie¿y w F. na pismo z dnia 03.02.2010, zgodnie z któr¹ w stosunku do p. Marze-
ny Z. nie zosta³ orzeczony zakaz widzeñ z dzieckiem a wskazano jedynie, ¿e b. konku-
bent oraz p. M. Z. przemiennie, w 14-dniowych cyklach, maj¹ mo¿liwoœæ odwiedzaæ
ma³oletniego K. S. Jednoczeœnie Urz¹d poinformowa³, i¿ konflikt pomiêdzy p. Z. i jej
b. konkubentem nie jest szczegó³owo znany Urzêdowi i z punktu widzenia jego pracy
jest relewantny jedynie wtedy gdy bezpoœrednio dotyczy ma³oletniego.

OdpowiedŸ na pismo z dnia 13.02.2010 w sprawie nieprawid³owoœci w oœrodku WK
otrzyma³ 17.02.2010. Urz¹d oraz oœrodek SOLA L. poinformowa³y, i¿ nie chodzi
o strajk g³odowy ma³oletniego, a jedynie nieprzyzwyczajenie do rodzaju posi³ków w o-
œrodku. Informacja ta zosta³a przekazana p. M. Z. która potwierdzi³a w rozmowach tele-
fonicznych z 15 i 16.02.2010, ¿e Kacper chwali³ siê jej, i¿ je znacznie wiêcej. W trakcie
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rozmowy z 15.02. ustalono równie¿ na dzieñ 18.02.2010 termin spotkania w WK w ce-
lu omówienia aktualnej sytuacji prawnej. Niestety dnia 18.02.2010 ok. godz. 14 p. M. Z.
odwo³a³a, z przyczyn zdrowotnych, spotkanie z konsulem. W trakcie ok. 1,5 godz.
rozmowy telefonicznej ustalono jednak, i¿ konsul bêdzie obecny przy spotkaniu z ma-
³oletnim Kacprem S. dnia 20.02.2010 w oœrodku SOLA L. Pani M. Z. poinformowa³a
ponadto konsula, i¿ otrzyma³a wezwanie do S¹du Rejonowego W. na dzieñ 09.03.2010
i pozostaje w tej sprawie w kontakcie z adwokatem. (Adwokat z urzêdu specjalizuj¹cy
siê m.in. w prawie rodzinnym, przyznany zosta³ dziêki zaanga¿owaniu w sprawê Cen-
trum Doradczego IBZ w Wiedniu).

Spotkanie p. Marzeny Z. z synem w dniu 20.02.2010

Dnia 20.02.2010 konsul uczestniczy³, jako obserwator, w spotkaniu p. Marze-
ny Z. z synem w oœrodku SOLA L. Jest to niewielki oœrodek, w którym w jednoosobo-
wych pokojach przebywa 9 dzieci. Warunki bytowe – dobre. Spotkanie przebieg³o
spokojnie, p. Z. mog³a bez nadzoru i przeszkód rozmawiaæ z synem w jêzyku polskim
(powa¿nych ograniczeñ w tym zakresie nie by³o od pocz¹tku sprawy). Przed spotka-
niem z synem odby³o siê równie¿ ok. 30 min. spotkanie z kierownictwem oœrodka oraz
bezpoœrednim opiekunem Kacpra p. Danielem Himmelbauerem. W trakcie spotkania
z kierownictwem oœrodka konsul pomóg³ równie¿ wyjaœniæ w¹tpliwoœci dot. zasad od-
wiedzin oraz telefonowania do ma³oletniego Kacpra S. Ustalono, i¿ p. Z. bêdzie mia³a
mo¿liwoœæ telefonowaæ do syna na tych samych zasadach co b. konkubent. Poruszono
równie¿ kwestiê incydentu z innym podopiecznym oœrodka. W ocenie pracowników o-
œrodka ma³oletni Kacper S. jest rozdarty pomiêdzy matkê oraz b. konkubenta, z któ-
rym ma bardzo dobre stosunki (w trakcie spotkania ch³opiec zareagowa³ p³aczem i ob-
ra¿eniem siê gdy matka usunê³a z komody zdjêcie p. M. K.) i bardzo trudno jest mu
odnaleŸæ siê w obecnej sytuacji i w pe³ni j¹ zrozumieæ.

Aktualny stan sprawy oraz dalsze dzia³ania planowane przez Wydzia³ Konsu-
larny

W dniu 08.03.2010 r. w trakcie rozmowy telefonicznej p. Z. poinformowa³a konsula
o wynajêciu innego adwokata. Zgodnie z przekazan¹ przez ni¹ informacj¹ obecnoœæ
konsula w trakcie spotkania w s¹dzie rejonowym W. w dniu 09.03.2010 nie jest koniecz-
na. Konsul poprosi³ p. Marzenê Z. o poinformowanie WK o wynikach spotkania jednak
Pani Z. nie przekaza³a bli¿szych szczegó³ów dot. spotkania. Dopiero dnia 16.03.2010
w liœcie elektronicznym do p. Marty Ziarnik (dziennikarki „Naszego Dziennika”), prze-
s³anym do wiadomoœci WK, p. Z. poinformowa³a, i¿ pomimo przychylnoœci s¹du w W.
merytoryczn¹ decyzjê w sprawie podejmowa³ bêdzie s¹d rejonowy we F.

Planowane dzia³ania

Wydzia³ Konsularny planuje w dalszym ci¹gu monitorowaæ sprawê oraz w porozu-
mieniu z adwokatem prowadz¹cym sprawê oraz p. Marzen¹ Z. interweniowaæ u w³aœci-
wych instytucji w przypadku naruszenia praw obywateli polskich. WK pozostaje od
19.01w sta³ym kontakcie telefonicznym i elektronicznym z p. Marzen¹ Z. w zakresie
planowanych i podejmowanych dzia³añ i interwencji. Ponadto nale¿y nadmieniæ, i¿
p. Z. przekazywa³a kilkakrotnie podziêkowania dla Wydzia³u Konsularnego za podjête
dot¹d dzia³ania i interwencje (listy elektroniczne w za³¹czeniu).

Wydzia³ Konsularny Ambasdy RP w Wiedniu nie ma jednak mo¿liwoœci bezpoœred-
niej ingerencji w postêpowanie tocz¹ce siê przed niezawis³ym s¹dem.
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Oœwiadczenie senator Janiny Fetliñskiej

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Od czasu wejœcia Polski do UE pojawi³ siê problem, g³ównie w przygra-
nicznych miejscowoœciach, niezbyt przychylnego nastawienia obywateli nie-
mieckich wobec obywateli polskich.

Chcia³abym zwróciæ uwagê na niemieck¹ stronê konfliktu, a konkretnie na
dzia³alnoœæ Narodowodemokratycznej Partii Niemiec – NPD. Ugrupowanie to re-
gularnie sieje zamêt w polsko-niemieckich relacjach politycznych i budzi obawy
mieszkañców przygranicznych miejscowoœci. Plakaty, ulotki i demonstracje ma-
j¹ na celu promowanie idei i pogl¹dów neofaszystowskich. Niepokoi fakt, ¿e eks-
tremalnie nacjonalistyczne pogl¹dy zdobywaj¹ coraz wiêcej zwolenników.
Neonazizm jest faktem i od radykalnego sprzeciwu miêdzy innymi Polski na fo-
rum Unii Europejskiej zale¿y, na ile pozwolimy mu siê rozwin¹æ i zakorzeniæ.

Najwiêkszym zagro¿eniem ze strony nazizmu jest to, i¿ doktryna ta nie
uznaje odmiennoœci zdania i si³owo wymusza siê respektowanie pewnych
decyzji. W ideologii tej wywiera siê naciski, pos³uguj¹c siê mniej lub bardziej
rozbudowanym aparatem represji i kontroli. Wywiera to szkodliwy wp³yw na
œwiadomoœæ m³odego cz³owieka.

Dziœ ju¿ nie wystarcz¹ s³owa sprzeciwu. Istnieje potrzeba podjêcia kon-
kretnych dzia³añ na forum miêdzynarodowym w celu zwalczenia nazizmu
w zarodku. Nale¿y skoordynowaæ i wypracowaæ wspólne miêdzynarodowe
rozwi¹zania, aby przeciwdzia³aæ nazizmowi.

Niew¹tpliwie pomocna w walce z przejawami nazizmu mog³aby byæ cen-
tralna baza informacyjna o organizacjach neonazistowskich, wydarzeniach
z nimi zwi¹zanych oraz akcjach prowadzonych przez nazistów. Monitorowa-
nie przejawów neonazizmu w œwiecie przynios³oby realn¹ wiedzê o zagro¿e-
niach. Aby ochroniæ m³odzie¿ przed zmasowanym atakiem ideologii
nazistowskiej, potrzebny jest te¿ wspólny miêdzynarodowy program skiero-
wany do m³odzie¿y, który propagowa³by antynazistowski œwiatopogl¹d i po-
kazywa³by historiê II wojny œwiatowej.

Walka z tym zjawiskiem jest trudna i nie zawsze skuteczna. Nale¿y nieu-
stannie edukowaæ, aby mniej by³o osób, do których faszystowskie przes³anie
mo¿e trafiæ oraz nieustannie ostrzegaæ przed zagro¿eniem. Polski rz¹d powi-
nien zrobiæ wszystko, aby nigdy nie powtórzy³o siê to, co spotka³o ludzi
w okresie II wojny œwiatowej, gdy do w³adzy doszli naziœci.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy
i jakie dzia³ania podejmuje rz¹d polski, aby ograniczyæ agresjê neonazistow-
skich organizacji wobec obywateli polskich. Czy na szczeblu miêdzynarodowym
wypracowane s¹ plany dzia³añ, które uniemo¿liwi¹ rozwój nazizmu w œwiecie?

Janina Fetliñska

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 marca 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem Pani Senator Janiny Fetliñskiej (pismo nr BPS/DSK-

-043-2462/10) z³o¿onym podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r.
w sprawie dzia³alnoœci Narodowodemokratycznej Partii Niemiec oraz miêdzynarodo-
wych dzia³añ skierowanych przeciwko ideologii nazistowskiej uprzejmie informujê.
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Republika Federalna Niemiec jest bezpoœrednim s¹siadem Polski i partnerem poli-
tycznym o kluczowym znaczeniu dla naszego kraju. Z tego wzglêdu Ministerstwo
Spraw Zagranicznych ze szczególn¹ uwag¹ œledzi rozwój sytuacji politycznej w Niem-
czech, w tym w odniesieniu do zjawisk maj¹cych miejsce w tamtejszym systemie par-
tyjnym. Generalnie nie odnotowujemy zagro¿eñ dla Polski, które wyp³ywa³yby
z niemieckiego systemu politycznego. Niemniej, w niemieckim systemie partyjnym wy-
stêpuj¹ si³y skrajnie prawicowe (m.in. NPD) nawi¹zuj¹ce w swoich programach i prak-
tyce politycznej do ideologii nazistowskiej. W³adze RFN podchodz¹ do tej kwestii
z pe³n¹ powag¹ i w konsekwencji kilkakrotnie podejmowa³y próby doprowadzenia do
delegalizacji NPD. Jednak¿e dotychczasowe wysi³ki okaza³y siê nieskuteczne.

Niemiecka skrajna prawica tradycyjnie pos³uguje siê w swej walce politycznej has-
³ami ksenofobicznymi. I tak w koñcu maja 2009 r. pojawi³y siê w przygranicznym mie-
œcie Görlitz plakaty wyborcze NPD o treœciach skierowanych przeciw cudzoziemcom
oraz bezpoœrednio antypolskich. Rozwieszenie plakatów sta³o siê czêœci¹ agresywnej
kampanii tej partii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami komu-
nalnymi, a tak¿e wyborami do Bundestagu. W koñcu sierpnia 2009 r. w zwi¹zku z wy-
borami do Bundestagu antypolskie plakaty pojawi³y siê tak¿e w Meklemburgii-
-Pomorzu Przednim, w tym w licznie zamieszka³ej przez Polaków miejscowoœci Löc-
knitz. W odpowiedzi dosz³o do akcji usuniêcia 50 plakatów przez starostwo
Uecker–Randow, na terenie którego le¿y Löcknitz. NPD walczy³a o odwo³anie tej decyzji
w s¹dach kolejnych instancji, ale w dniu 24 wrzeœnia Federalny Trybuna³ Konstytucyj-
ny wyda³ rozstrzygaj¹ce orzeczenie, w którego konsekwencji przedmiotowe plakaty
zniknê³y z ulic niemieckich miast.

W ka¿dym z wymienionych wy¿ej przypadków Ambasada RP w Berlinie podjê³a bez-
zw³ocznie intensywne dzia³ania i rozmowy maj¹ce na celu doprowadzenie do usuniêcia
plakatów, m.in. w Urzêdzie Kanclerskim, MSZ RFN, Kancelarii Stanu Wolnego Pañ-
stwa Saksonii, saksoñskim Ministerstwie Sprawiedliwoœci i w ratuszu w Görlitz. Aktyw-
nie dzia³a³a w tej sprawie równie¿ Centrala Ministerstwa Spraw Zagranicznych
zapraszaj¹c na rozmowy przedstawicieli Ambasady Niemiec, w trakcie których przed-
stawione zosta³o polskie stanowisko i oczekiwanie podjêcia zdecydowanych dzia³añ
przez stronê niemieck¹. Rozmówcy, zarówno w Warszawie, jak i w Berlinie, solidaryzo-
wali siê z polskim stanowiskiem, potêpiali kampaniê NPD i dystansowali siê od plaka-
tów. Za reprezentatywne dla klasy politycznej w Niemczech mo¿na uznaæ przemówie-
nie Angeli Merkel wyg³oszone w Görlitz na wiecu CDU przed wyborami do PE, w którym
kanclerz zdecydowanie potêpi³a kampaniê NPD podkreœlaj¹c m.in., ¿e szacunek dla in-
nych jest podstaw¹ pokojowego wspó³istnienia, a postawa jak¹ zajmuje NPD w prze-
sz³oœci niejednokrotnie „wpêdza³a Niemcy w nieszczêœcia”.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rz¹d polski ma w tej sprawie znacznie ograniczone pole ma-
newru, gdy¿ NPD jest parti¹ dzia³aj¹c¹ w sposób legalny (mimo – co warto jeszcze raz
podkreœliæ – ponawianych przez rz¹d niemiecki prób zmiany tego stanu rzeczy). Rz¹d
polski nie ustanie jednak w swoich staraniach i nadal bêdzie interweniowaæ, gdyby po-
wtórzy³y siê zdarzenia podobne do tych z 2009 r.

Dzia³ania przeciwko ideologii nazistowskiej, jak i przeciwko innym ideologiom tota-
litarnym, mieszcz¹ siê w szerszym kontekœcie walki o prawa cz³owieka. Wszelkie bo-
wiem d¹¿enia do pe³nej realizacji praw i wolnoœci gwarantowanych w takich
dokumentach, jak np. Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka oraz Europejska Kon-
wencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci s¹ jednoczeœnie dzia³a-
niami, które w sposób oczywisty wymierzone s¹ w ideologie totalitarne. Ideologie, które
w samej swej istocie s¹ zaprzeczeniem wartoœci, na których stra¿y stoj¹ miêdzynarodo-
we organizacje, takie jak ONZ, czy Rada Europy. Równie¿ dzia³ania Unii Europejskiej
s³u¿¹ce wzmocnieniu wspó³pracy i zrozumienia miêdzy narodami Europy w poœredni
sposób przyczyniaj¹ siê do walki z ideologi¹ g³osz¹c¹ nienawiœæ rasow¹ i supremacjê
jednego narodu nad drugim.

Organizacje nazistowskie, zarówno te nielegalne, jak i te dzia³aj¹ce w ramach pra-
wa w wyniku jego niedoskona³oœci, stanowi¹ potencjalne zagro¿enie dla demokracji.
Z tego powodu stanowi¹ one obiekt zainteresowania s³u¿b specjalnych wielu krajów,
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a ich dzia³alnoœæ jest przez nie monitorowana. Równie¿ w tym wypadku ma miejsce
wspó³praca miêdzynarodowa polegaj¹ca na wymianie informacji i doœwiadczeñ.
W przypadku Unii Europejskiej wspó³praca ta jest szczególnie intensywna dziêki ist-
nieniu Przestrzeni Wolnoœci, Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci.

Warto jednoczeœnie zauwa¿yæ, ¿e najlepsz¹ gwarancj¹ na to, ¿eby nazizm pozosta³
zjawiskiem we wspó³czesnym œwiecie marginalnym nie jest tworzenie kolejnych cen-
tralnych instytucji i baz informacyjnych, ale istnienie rozwiniêtego spo³eczeñstwa oby-
watelskiego. Pokazuje to przyk³ad NPD. Partia ta spotyka siê w Niemczech z dobrze
zorganizowanym, aktywnym, a przy tym pokojowym oporem setek tysiêcy niemieckich
obywateli, którzy parali¿uj¹ jej publiczne wyst¹pienia. Czêœæ z nich zorganizowana jest
w antyfaszystowskich organizacjach, które dzia³alnoœæ NPD i innych ugrupowañ nazi-
stowskich na bie¿¹co monitoruj¹. Takie organizacje istniej¹ na ca³ym œwiecie, tak¿e
w Polsce (np. stowarzyszenie „Nigdy wiêcej”) i prowadz¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ na wielu
p³aszczyznach, tak¿e na polu edukacji.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Delegaci XXIII Walnego Zebrania Sekcji Krajowej Oœwiaty i Wychowania
NSZZ „Solidarnoœæ” zaapelowali do ministra edukacji narodowej o wprowa-
dzenie takich zmian w rozporz¹dzeniu o podstawie programowej z 23 grud-
nia 2008 r., które uwzglêdnia³yby uwagi dotycz¹ce najnowszej historii
Polski. S¹ to zg³aszane przez struktury NSZZ „Solidarnoœæ” uwagi, które
zmierzaj¹ do nadania w³aœciwej rangi nauczaniu najnowszej historii Polski.
Struktury oœwiatowej Solidarnoœci zwracaj¹ uwagê na to, ¿e nauczanie histo-
rii w gimnazjum zgodnie z now¹ podstaw¹ programow¹ obejmuje czas do
1918 r. Oznacza to, ¿e w obowi¹zkowych treœciach nauczania historii w gim-
nazjum nie bêdzie historii najnowszej, czyli gimnazjalista zaczynaj¹cy naukê
w bie¿¹cym roku szkolnym nie bêdzie siê uczy³ o dwudziestoleciu miêdzywo-
jennym, II wojnie œwiatowej i okresie powojennym. Struktury oœwiatowe Soli-
darnoœci zwracaj¹ te¿ uwagê na fakt, ¿e uczeñ, który nie zdecyduje siê na
szkolnictwo ponadgimnazjalne, pozostanie z wiedz¹ o najnowszej historii
Polski na poziomie szko³y podstawowej. Wed³ug mojej oceny, uwagi, postula-
ty i spostrze¿enia zg³oszone przez sekcjê oœwiatow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”, czy-
li przez nauczycieli bardzo dobrze zorientowanych w specyfice pracy
dydaktycznej, powinny byæ bardzo powa¿nie potraktowane przez MEN.

Bardzo proszê Pani¹ Minister o poinformowanie mnie, jakie jest stano-
wisko MEN odnoœnie do przytoczonej kwestii.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

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

49. posiedzeniu Senatu w dniu 18 lutego 2010 r. uprzejmie wyjaœniam, ¿e podstawa
programowa okreœlona rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grud-
nia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17) za-
pewnia pe³n¹ realizacjê treœci nauczania przewidzianych dla ka¿dego przedmiotu na
poszczególnych etapach kszta³cenia. Je¿eli chodzi o przedmiot Historia, to jego kon-
cepcja nauczania zosta³a oparta o nastêpuj¹ce obszary kszta³cenia:

– zaznajomienie uczniów z dziedzictwem minionych epok,
– kszta³towanie postaw – wprowadzenie w ogólnoludzki system wartoœci zwi¹za-

nych z tradycj¹, zw³aszcza ojczyst¹,
– umacnianie przywi¹zania do idei wolnoœci i tolerancji,
– przygotowanie do uczestnictwa w ¿yciu publicznym,
– lepsze zrozumienie otaczaj¹cego œwiata i mechanizmów ¿ycia spo³ecznego.
Z tymi obszarami wi¹¿¹ siê wymagania ogólne w³aœciwe dla danego etapu eduka-

cyjnego, œciœle podporz¹dkowane celom kszta³cenia i uwzglêdniaj¹ce wiek oraz rozwój
umys³owy uczniów.
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Najistotniejsz¹ zmian¹ wprowadzon¹ przez now¹ podstawê programow¹ jest zespo-
lenie programowe gimnazjum i I klasy szko³y ponadgimnazjalnej w czteroletni cykl.
Zmiana ta jest szczególnie wa¿na dla edukacji historycznej w szkole gimnazjalnej, po-
niewa¿ dziêki niej nauczyciel historii zyska³ wiêcej czasu na dok³adne zapoznanie ucz-
nia z dziejami Polski, Europy i œwiata. W efekcie daje to mo¿liwoœæ poszerzenia
i uporz¹dkowania wiedzy historycznej zdobytej w szkole podstawowej oraz rozwiniêcia
umiejêtnoœci zwi¹zanych z szeroko rozumianym myœleniem historycznym. Dominu-
j¹cy w gimnazjum uk³ad chronologiczny pozwala na pe³niejsze ukazanie miejsca Polski
w dziejach powszechnych. Podstawa programowa Historii dla gimnazjum przewiduje,
¿e na lekcjach tego przedmiotu uczniowie zg³êbiaj¹ zagadnienia zwi¹zane z histori¹
Polski i œwiata do 1918 roku, czyli poznaj¹ najwa¿niejsze postacie, wydarzenia i proce-
sy wp³ywaj¹ce na œwiadomoœæ historyczn¹, kulturê materialn¹ i duchow¹, a ponadto
na kontynuowanie procesu budowania w³asnej to¿samoœci narodowej i obywatelskiej.
Cele nauczania Historii w gimnazjum zwi¹zane s¹ przede wszystkim z kszta³ceniem
swobodnego pos³ugiwania siê chronologi¹, co oznacza opanowanie umiejêtnoœci sy-
tuowania wydarzeñ i procesów historycznych w czasie oraz ustalanie zwi¹zków po-
przedzania, równoczesnoœci i nastêpstwa. Równie wa¿ne jest, by gimnazjalista potrafi³
wyjaœniæ zwi¹zki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeñ i procesów historycz-
nych, a tak¿e umia³ wskazaæ powi¹zania pomiêdzy przesz³oœci¹ a czasami wspó³-
czesnymi.

Tak precyzyjnie zaplanowany proces kszta³cenia historycznego w sposób komple-
mentarny dope³nia i rozwija podstawa programowa Wiedzy o spo³eczeñstwie dla III
etapu edukacyjnego (gimnazjum). Przewiduje ona bowiem treœci nauczania, dziêki
którym uczeñ poznaje poszczególne wydarzenia historii najnowszej, wa¿ne z punktu
widzenia kszta³towania postaw patriotycznej, obywatelskiej, spo³ecznej. Celem przed-
miotu Wiedza o spo³eczeñstwie na III etapie jest przekazanie uczniom wiedzy o podsta-
wowych prawid³owoœciach, regu³ach i instytucjach ¿ycia publicznego oraz wykszta³-
cenie umiejêtnoœci obywatelskich i postaw niezbêdnych do poruszania siê w przestrze-
ni publicznej, w³aœciwej dla ich wieku. Nale¿y podkreœliæ, ¿e rozwijanie kompetencji
obywatelskich i spo³ecznych na lekcjach kszta³tuje i wzmacnia zakres wiedzy o historii
najnowszej przewidziany w podstawie programowej Wiedzy o spo³eczeñstwie dla gim-
nazjum.

Pragnê zwróciæ uwagê na fakt, ¿e podstawa programowa Historii i spo³eczeñstwa
dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szko³y podstawowej) oprócz treœci nauczania
dotycz¹cych wiedzy i kszta³towania postaw obywatelskiej i spo³ecznej, obejmuje dzieje
pañstwa polskiego od pocz¹tków istnienia do roku 1989. Nale¿y przyj¹æ, ¿e tak obszer-
ny zakres wiedzy historycznej, z którym zapoznaje siê uczeñ szko³y podstawowej, sta-
nowi istotnie wa¿n¹ czêœæ fundamentu edukacji historycznej. Kontynuowanie tej
edukacji na poziomie gimnazjum w ramach dwóch przedmiotów, czyli Historii oraz
Wiedzy o spo³eczeñstwie sprawia, ¿e uczeñ poszerza i gruntuje swoj¹ wiedzê o prze-
sz³oœci, nie trac¹c kontaktu z wydarzeniami XX wieku. Podstawa programowa Wiedzy
o spo³eczeñstwie, odnosz¹c siê do zjawisk i wydarzeñ historycznych miêdzy innymi
ubieg³ego wieku, uwzglêdnia zagadnienia takie jak dzieje, kultura, jêzyk i tradycja
w kontekœcie wielonarodowych tradycji Polski, jak równie¿ mniejszoœci narodowe i et-
niczne oraz grupy migrantów (w tym uchodŸców) ¿yj¹cych obecnie w Polsce, powstanie
Polonii i jej wiêzi z ojczyzn¹, a tak¿e wydarzenia II wojny œwiatowej takie jak Holokaust
oraz inne zbrodnie przeciw ludzkoœci, konsekwencje skrajnego nacjonalizmu czy ana-
lizê historycznych i wspó³czesnych przyk³adów stereotypów i uprzedzeñ utrudnia-
j¹cych relacje miêdzy narodami.

Wnioskowaæ zatem nale¿y, ¿e koncepcja uk³adu treœci nauczania wynikaj¹ca
z przyjêtych w dokumencie zasad ci¹g³oœci i komplementarnoœci treœci programowych
pozwala osi¹gn¹æ zamierzony dla edukacji historycznej cel – pe³n¹, harmonijn¹, nie-
spieszn¹ i, zgodnie z zainteresowaniami uczniów, pog³êbion¹ realizacjê podsta-
wy programowej Historii.

Pragnê dodaæ, ¿e edukacjê historyczn¹ istotnie wspomaga kszta³cenie w zakresie
Jêzyka polskiego, w szczególnoœci interpretacja zaplanowanych w podstawie progra-
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mowej tekstów kultury, a ponadto zalecane wycieczki edukacyjne oraz stosowanie ak-
tywnych metod nauczania. Je¿eli chodzi o lektury w gimnazjum, to bez w¹tpienia
z rzetelnym przekazem historycznym spotka siê uczeñ, omawiaj¹c utwory literackie:
Kamienie na szaniec Aleksandra Kamiñskiego, Dywizjon 303 Arkadego Fiedlera, wy-
brany utwór podejmuj¹cy problematykê Holokaustu, np. opowiadanie Idy Fink.

Natomiast utwory poetów XX wieku: Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimierza
Wierzyñskiego, Czes³awa Mi³osza, Zbigniewa Herberta, Wis³awy Szymborskiej i wieli in-
nych powinny sk³oniæ nauczyciela do ukazania t³a historycznego czasu, w którym po-
wstawa³y. Ostatecznie bowiem do nauczyciela nale¿y wybór programu oraz metod
nauczania, które uzna za najw³aœciwsze.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby wspomóc nauczycieli, uczniów oraz
wszystkie osoby zainteresowane histori¹ najnowsz¹ stworzy³o portal internetowy
www.rokhistorii.men.gov.pl, z którego mo¿na pobraæ materia³y edukacyjne, zapoznaæ
siê z projektami edukacyjnymi, organizowanymi konkursami, konferencjami tematy-
cznymi oraz œledziæ kalendarz wa¿nych wydarzeñ.

Wzi¹wszy pod uwagê powy¿sze, pragnê podkreœliæ, ¿e historia najnowsza ma zapew-
nione w³aœciwe miejsce w nowej podstawie programowej kszta³cenia ogólnego i w od-
powiednim zakresie pozna j¹ uczeñ gimnazjum.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gogacza

skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
oraz do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Lubelska fabryka „Protektor” produkuj¹ca specjalistyczne obuwie dla
policji, stra¿y po¿arnej i stra¿y granicznej znalaz³a siê w bardzo trudnej sy-
tuacji w zwi¹zku ze zmniejszeniem rz¹dowego zapotrzebowania na ten pro-
dukt. Efektem tego mo¿e byæ utrata pracy przez prawie po³owê
trzystuosobowej za³ogi, a wszystko to dzieje siê na LubelszczyŸnie, gdzie po-
ziom bezrobocia jest jednym z najwy¿szych w kraju.

Bardzo proszê Pana Ministra o poinformowanie mnie, jakie s¹ powody
zmniejszenia zamówienia na tak bardzo potrzebny stra¿y i policji produkt, ja-
kim jest – tak dobrze zdaj¹ce egzamin – obuwie z fabryki „Protektor” z Lublina.

Stanis³aw Gogacz

OdpowiedŸ
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2010.04.07

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Stanis³awa Gogacza w sprawie trud-

nej sytuacji lubelskiej fabryki obuwia „Protektor”, z³o¿one podczas 49. posiedzenia Se-
natu w dniu 18 lutego br. (BPS/DSK-043-2464/10), uprzejmie proszê o przyjêcie
nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Zmniejszenie wartoœci zamówieñ na obuwie wojskowe w bie¿¹cym roku spowodo-
wane jest koniecznoœci¹ ograniczenia wydatków bie¿¹cych resortu obrony narodowej
na rzecz przeznaczenia œrodków na finansowanie procesu profesjonalizacji Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej i modernizacji technicznej.

Powy¿sze dzia³ania skutkuj¹ koniecznoœci¹ optymalnego wykorzystania zapasów
znajduj¹cych siê w posiadaniu wojska, w tym obuwia dotychczas przeznaczonego na
potrzeby ¿o³nierzy odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e zwiêkszenie nak³adów na dostawy obuwia woj-
skowego planowane jest w latach 2011 i 2012.

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

£¹czê wyrazy szacunku i powa¿ania

z up. Czes³aw Pi¹tas
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OdpowiedŸ
MINISTRA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Warszawa, 9 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2009 roku (sygn. BPS/DSK-043-2465/10)

– przekazuj¹cego oœwiadczenie Senatora RP Pana Stanis³awa Gogacza z³o¿one podczas
49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2009 roku – w sprawie zmniejszenia zamó-
wienia na specjalistyczne obuwie dla Policji, Stra¿y Po¿arnej oraz Stra¿y Granicznej,
uprzejmie informujê, ¿e realizacja wszelkich zakupów dokonywanych przez formacje
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, w tym równie¿ zakupów specjalistycznego
obuwia s³u¿bowego, odbywa siê w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówieñ publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póŸn. zm.).

Ka¿dorazowy zakup dokonywany jest na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty,
spe³niaj¹cej wymogi specyfikacji technicznej. W oparciu o procedury przetargowe,
m.in. w latach 2007–2009, ww. formacje zakupi³y w LZPS PROTEKTOR SA ponad
3 tys. par obuwia specjalistycznego.

Trudna sytuacja ekonomiczna kraju, spowodowana ogólnoœwiatowym kryzysem
gospodarczym, wymusi³a w bud¿ecie pañstwa ograniczenie wydatków przez jednostki
sektora finansów publicznych, w tym œrodków finansowych przeznaczonych na wydat-
ki rzeczowe w formacjach resortu. Niemniej, w 2010 roku bêd¹ organizowane kolejne
procedury przetargowe na dostawê obuwia specjalistycznego, np. obecnie Komenda
G³ówna Policji prowadzi postêpowanie przetargowe na zakup 30 tys. par pó³butów
s³u¿bowych, w którym uczestniczy równie¿ LZPS PROTEKTOR SA. Bie¿¹ce informacje
o tej procedurze przetargowej zamieszczone s¹ na stronie internetowej KGP:
www.policja.pl – znak sprawy 167/Ckt/09/KD.

Wyra¿am nadziejê, ¿e zdobywanie kolejnych kontraktów pozwoli na zachowanie
produkcji obuwia na oczekiwanym poziomie i przyczyni siê do unikniêcia zwolnieñ
grupowych zatrudnionych w spó³ce pracowników.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Zbigniew Sosnowski
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Gorczycy

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przekazaniem w ostatnich miesi¹cach ubieg³ego roku do

laski marsza³kowskiej w Sejmie RP dwóch projektów zmian w ustawie – Pra-
wo o ruchu drogowym, opisanych w drukach sejmowych nr 2640 i 2655,
a sprowadzaj¹cych siê do zwiêkszenia liczby miast, w których mog¹ byæ
przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy, pragnê wyraziæ swoje zaniepo-
kojenie konsekwencjami takich rozwi¹zañ.

Oba te projekty przygotowywane by³y w okresie, kiedy czêœæ wojewódz-
kich oœrodków ruchu drogowego nie by³a w stanie zapewniæ przeprowadza-
nia egzaminów na prawo jazdy w trzydziestodniowym terminie okreœlonym
prawem. Taki stan rzeczy spowodowany by³ miêdzy innymi nag³ym wzro-
stem liczby osób przystêpuj¹cych do egzaminu na prawo jazdy kategorii B
w latach 2007–2009 oraz zmian¹ przepisów o egzaminowaniu, która miêdzy
innymi polega³a na wyd³u¿eniu czasu trwania egzaminu praktycznego
z dwudziestu piêciu do czterdziestu minut. Splot tych okolicznoœci spowodo-
wa³ zachwianie rynku egzaminowania.

Jednak obecnie sytuacja uleg³a zmianie. Teraz czas oczekiwania na eg-
zamin pañstwowy w wojewódzkich oœrodkach ruchu drogowego w kraju wy-
nosi od jednego do dziesiêciu dni w zale¿noœci od regionu. Na przyk³ad
w WORD w Elbl¹gu w styczniu 2010 r. czas oczekiwania skróci³ siê do trzech
dni. Lata 2007–2009 przynios³y tak¿e zwiêkszenie liczby egzaminatorów.
Dla przyk³adu liczba egzaminatorów w WORD w Elbl¹gu we wspomnianych
latach wzros³a o oko³o 100%. Sytuacja w innych WORD jest podobna. Tak
wiêc istniej¹cy obecnie potencja³ egzaminatorski w WORD na terenie kraju
zabezpiecza potrzeby w zakresie egzaminowania, z uwzglêdnieniem rezer-
wy na zjawiska nieprzewidziane.

Istniej¹ce oœrodki egzaminowania (WORD) na przestrzeni dziesiêciu lat
zainwestowa³y i wydatkowa³y stosunkowo du¿e œrodki finansowe w celu
przygotowania niezbêdnej infrastruktury zwi¹zanej z przeprowadzaniem eg-
zaminów pañstwowych na prawo jazdy i s¹ przygotowane do pe³nego zabez-
pieczenia potrzeb. Prognoza demograficzna na najbli¿sze dziesiêæ lat
wskazuje, ¿e liczba osób wchodz¹cych w wiek uprawniaj¹cy do uzyskania
prawa jazdy bêdzie systematycznie mala³a. Ponadto utworzenie oddzia³u eg-
zaminowania zwi¹zane jest z poniesieniem stosunkowo wysokich kosztów.
Na przyk³ad powo³anie oddzia³u w Warszawie w ubieg³ym roku kosztowa³o
oko³o 2,5 miliona z³.

Podsumowuj¹c, chcia³bym podkreœliæ, ¿e stworzenie mo¿liwoœci przepro-
wadzania egzaminów pañstwowych na prawo jazdy w miastach prezydenc-
kich nieposiadaj¹cych praw powiatu mo¿e stworzyæ powa¿ne zagro¿enie
finansowe dla aktualnie funkcjonuj¹cych WORD, w szczególnoœci w sytuacji
realnego zmniejszenia przychodów z tytu³u egzaminów oraz prognozy w tym
zakresie na najbli¿sze dziesiêæ lat. Powo³anie dodatkowych oœrodków egza-
minowania wi¹zaæ siê bêdzie z poniesieniem wysokich kosztów, co w sytua-
cji kryzysu ekonomicznego nie wydaje siê uzasadnione, tym bardziej ¿e nie
wp³ynie na dostêpnoœæ egzaminów.

Zwiêkszenie liczby miast, w których mog¹ byæ prowadzone egzaminy na
prawo jazdy, by³o ju¿ przedmiotem obrad Sejmu. Projekt zosta³ negatywnie
zaopiniowany przez Komisjê Infrastruktury i ostatecznie odrzucony przez po-
s³ów na 39. posiedzeniu Sejmu w dniu 2 kwietnia 2009 r., choæ w tamtym
czasie mieliœmy do czynienia z kolejkami do egzaminów.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Gorczyca
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OdpowiedŸ

Warszawa, 14 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na pismo nr BPS/DSK-043-2466/10 przekazuj¹ce oœwiadczenie se-

natora Stanis³awa Gorczycy dotycz¹ce poselskich projektów zmiany ustawy prawo
o ruchu drogowym (druk sejmowy 2640 i 2655) w zakresie zwiêkszenia iloœci miast,
w których bêd¹ mog³y byæ przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy uprzejmie infor-
mujê, ¿e podzielam Pañskie stanowisko w tej sprawie.

Rozszerzenie mo¿liwoœci przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy na miasta
wskazane w ww. projektach poselskich bêdzie skutkowa³o tworzeniem nowych kapita-
³och³onnych oœrodków ze wzglêdu na wymagan¹ infrastrukturê. Koszty utworzenia ko-
lejnego Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego lub jego oddzia³u terenowego
bêdzie musia³ pokryæ samorz¹d województwa, który jest dla niego organem za³o¿yciel-
skim. Nale¿y zauwa¿yæ tak¿e, ¿e w przypadku przeprowadzania egzaminów w ma³ych
miejscowoœciach przy niewielkim natê¿eniu ruchu i ³atwym uk³adzie komunikacyjnym
miasta, naturalnym zjawiskiem bêdzie przesuniêcie ciê¿aru egzaminacyjnego z oœrod-
ków wiêkszych do mniejszych spowodowane za³o¿eniem przez kandydatów na kierow-
ców mo¿liwoœci ³atwiejszego wykonania zadañ egzaminacyjnych. W mojej ocenie
z jednej strony spowoduje to zmniejszenie rentownoœci istniej¹cych oœrodków egzami-
nowania, z drugiej nie bêdzie stanowiæ gwarancji uzyskania samodzielnoœci finanso-
wej przez nowo powsta³e oœrodki. Konsekwencj¹ bêd¹ naciski na podniesienie op³aty
za przeprowadzenie egzaminu pañstwowego na prawo jazdy.

Wskazane powy¿ej projekty zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym, by³y przy-
gotowywane w okresie kiedy na egzamin oczekiwa³o siê d³ugo (nawet do 2 miesiêcy).
Obecnie diametralnie zmieni³a siê sytuacja na rynku szkolenia i egzaminowania kan-
dydatów na kierowców. Ni¿ demograficzny oraz wprowadzone przez Ministra Infra-
struktury zmiany w rozporz¹dzeniu w sprawie szkolenia egzaminowania i uzyskiwania
uprawnieñ przez kieruj¹cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, przyczyni³y
siê miêdzy innymi do znacznego skrócenia czasu oczekiwania na egzamin. W niektó-
rych WORD czas oczekiwania na egzamin wynosi nawet tylko 2–3 dni.

W zwi¹zku ze zmian¹ sytuacji w zakresie, o którym mowa powy¿ej, w dniu 17 mar-
ca 2010 r. projektodawcy wycofali z Komisji Infrastruktury projekt zmiany ustawy –
Prawo o ruchu drogowym okreœlony w druku sejmowym 2640.

Podsumowuj¹c powy¿sze pragnê ponownie podkreœliæ, ¿e obecna sytuacja rynko-
wa w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców znacz¹co odbiega
od sytuacji, w której by³y tworzone powy¿sze projekty ustaw o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym. Powoduje to, ¿e resort ponownie przeanalizuje dotychczasowe sta-
nowisko w tej sprawie, poniewa¿ umo¿liwienie tworzenia oddzia³ów terenowych Woje-
wódzkich Oœrodków Ruchu Drogowego mo¿e przyczyniæ siê do zachwiania i tak s³abej
ju¿ sytuacji finansowej WORD, a w niektórych przypadkach mo¿e doprowadziæ do nie-
wyp³acalnoœci poszczególnych jednostek.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Tadeusz Jarmuziewicz
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Gruszczyñskiego

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa – Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. obliguje

przedsiêbiorstwa wodoci¹gów i kanalizacji do prowadzenia badañ stanu
œcieków jedynie w akredytowanych laboratoriach bez wzglêdu na obiektyw-
n¹ mo¿liwoœæ skorzystania z us³ug takiego laboratorium, jak równie¿ faktycz-
n¹ mo¿liwoœæ uzyskania pañstwowej akredytacji w narzuconym terminie.
S¹ regiony, w których, aby skorzystaæ z us³ug akredytowanego laboratorium,
trzeba transportowaæ œcieki ponad 100 km. Nieprowadzenie badañ zgodnie
z art. 147a wspomnianej ustawy zagro¿one jest sankcj¹ bez wzglêdu na sto-
pieñ zagro¿enia dla œrodowiska. Przy tym nie uwzglêdnia siê faktu nienaru-
szenia przepisów o jakoœci œcieków oczyszczonych. W myœl przepisów
ustawy sankcji takiej nie mo¿na umorzyæ, tak jak na przyk³ad w przypadku
sankcji za zanieczyszczenie œrodowiska poprzez ha³as, gazy, py³y.

Z informacji uzyskanej przez Izbê Gospodarcz¹ „Wodoci¹gi Polskie” w Byd-
goszczy od zastêpcy dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Zrównowa¿one-
go Rozwoju S³awomira Gurtowskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. wynika, ¿e
samo pobranie próbek powinno byæ wykonywane przez laboratoria akredyto-
wane, zgodnie z art. 147a omawianej ustawy. Niestosowanie tego rozwi¹zania
skutkuje tak¹ sam¹ sankcj¹. W praktyce czynnoœæ pobierania próbek jest zauto-
matyzowana. Pracownik oczyszczalni œcieków opisuje gotowe butelki z próbka-
mi i zawozi je do laboratorium. W myœl przepisów ustawy ³amie prawo.

Moment wejœcia w ¿ycie ustawy nie pozwoli³ wiêkszoœci przedsiêbiorstw
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych zakoñczyæ procesów akredytacji. S¹ to bo-
wiem procesy wieloetapowe, rozci¹gniête w czasie i, co nie jest bez znacze-
nia, kosztowne. Zapocz¹tkowuje je audyt wstêpny z Polskiego Centrum
Akredytacji (ka¿da metoda badania wymaga odrêbnego audytu), nastêpnie
kilka miesiêcy czeka siê na uzyskanie terminu audytu w³aœciwego. Wyniki
audytu zwykle wi¹¿¹ siê ze szczególnymi zaleceniami zwi¹zanymi z moder-
nizacj¹ przedsiêbiorstwa, jak na przyk³ad zmian¹ warunków lokalowych. Ze
wzglêdu na realne mo¿liwoœci finansowe proces uzyskania akredytacji mo¿e
trwaæ kilka lat.

Sankcje okreœlone w ustawie – Prawo ochrony œrodowiska przyjmuj¹ ta-
kie rozmiary, ¿e mo¿e to prowadziæ do zagro¿enia bytu przedsiêbiorstw,
a w konsekwencji do ich upad³oœci. Przepisy art. 305a ustawy, okreœlaj¹ce
sankcje za naruszenie art. 147a, s¹ oderwane od rzeczywistoœci i budz¹ kon-
trowersje zarówno wœród przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
jak te¿ organów kontrolnych. Art. 305a ust. 1 pkt 2 – sztywno okreœlaj¹cy
sankcje dla podmiotów korzystaj¹cych ze œrodowiska w zakresie wprowa-
dzania œcieków do wód i ziemi – nie przewiduje mo¿liwoœci zró¿nicowania
tych sankcji w zale¿noœci od skali naruszenia i wp³ywu tego naruszenia na
œrodowisko. Trybuna³ Konstytucyjny w orzeczeniach K 8/07 oraz K 2/07
uzna³, ¿e przepis, który nie daje mo¿liwoœci zró¿nicowania sankcji za niewy-
wi¹zywanie siê z ustawowych obowi¹zków o charakterze publicznym, nie
mo¿e byæ uznany za spe³niaj¹cy wymogi poprawnej legislacji. W przypadku
art. 305a ust. 1 pkt 2 mo¿emy mieæ do czynienia z tak¹ w³aœnie sytuacj¹.

Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, ile przedsiêbiorstw zajmu-
j¹cych siê oczyszczaniem œcieków natrafi³o na podobny problem w dniu wej-
œcia w ¿ycie przepisu ustawy (zgodnie z nowelizacj¹ nakaz prowadzenia
pomiarów przez akredytowane laboratoria obowi¹zuje od 1 stycznia 2008 r.)
i jak ta sytuacja wygl¹da obecnie. Jednoczeœnie zwracam siê z proœb¹ o do-
konanie wnikliwej analizy obowi¹zuj¹cego prawa ochrony œrodowiska w ak-
tualnym brzmieniu w aspekcie jego respektowania i egzekwowania. Liczê
równie¿ na podjêcie przez Pana Ministra inicjatywy zmierzaj¹cej do zmiany
tych przepisów.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 24 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 10 marca 2010 r. znak:

BPS/DSK-043-2467/10, dotycz¹ce oœwiadczenia, z³o¿onego przez senatora Piotra
Gruszczyñskiego podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., w spra-
wie sankcji za prowadzenie badañ stanu œcieków przez laboratorium nieposiada-
j¹ce akredytacji uprzejmie wyjaœniam, ¿e administracyjne kary pieniê¿ne s¹
wymierzane podmiotom na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póŸn. zm.). Z uwagi na
krótki okres obowi¹zywania powy¿szych uregulowañ G³ówny Inspektor Ochrony
Œrodowiska nie zamierza wnioskowaæ o dokonanie zmiany w omawianych przepi-
sach. Zobowi¹zanie prowadz¹cego instalacjê albo u¿ytkownika urz¹dzenia do wy-
konania pomiaru wielkoœci emisji lub innych warunków korzystania ze œrodowiska
przez laboratorium posiadaj¹ce akredytacjê mia³o na celu poprawê jakoœci wyników
badañ a w konsekwencji zdyscyplinowanie podmiotów do rzetelnego i zgodnego
z prawem przeprowadzania tych pomiarów. Poniewa¿ czynnoœæ pobrania próbek ma
istotny wp³yw na jakoœæ wyników badañ, równie¿ winna byæ dokonana przez labora-
toria, o jakich mowa w art. 147a ustawy Prawo ochrony œrodowiska. Stanowisko or-
ganów Inspekcji Ochrony Œrodowiska w tej kwestii potwierdzi³ wyrok
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego we Wroc³awiu z dnia 19 marca 2009 r.
sygn. akt II SA/Wr 441/08.

Nie mo¿na zgodziæ siê z opini¹, ¿e art. 305a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony œro-
dowiska nie daje mo¿liwoœci ró¿nicowania kary w zale¿noœci od skali naruszenia
i wp³ywu tego naruszenia na œrodowisko. Ww. przepis jednoznacznie okreœla sposób
dokonywania ustaleñ wielkoœci zanieczyszczeñ wprowadzanych do œrodowiska w za-
le¿noœci od rozmiarów korzystania ze œrodowiska oraz stanowi, ¿e ma on zastosowanie,
je¿eli nie s¹ spe³nione warunki prowadzenia pomiarów, o których mowa w art. 147a.
W zwi¹zku z powy¿szym u¿yte w ww. przepisie okreœlenie „przyjmuje siê” oznacza, ¿e
wielkoœci wynikaj¹ce z art. 305a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony œrodowiska nie
mog¹ byæ podwa¿one ani przez podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska ani przez organy
Inspekcji Ochrony Œrodowiska. Zatem nie dopuszcza siê mo¿liwoœci miarkowania kary
przez ww. organy w zale¿noœci od stopnia winy podmiotu korzystaj¹cego ze œrodowiska,
zw³aszcza ¿e wysokoœæ jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wpro-
wadzania œcieków do wód lub do ziemi zosta³a okreœlona w Rozporz¹dzeniu Rady Mini-
strów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie jednostkowych stawek kar za przekroczenia
warunków wprowadzania œcieków do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 260, poz. 2177
z póŸn. zm.).

Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e przywo³ane przepisy art. 147a i 305a zosta³y wprowadzo-
ne ustaw¹ z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), jednak¿e sankcje karne za ich naru-
szenie zaczê³y obowi¹zywaæ dopiero po up³ywie dwóch lat od dnia wejœcia w ¿ycie usta-
wy. Zatem zainteresowane podmioty mia³y czas na przygotowanie siê i dostosowanie
do wymogów prawa.

Rok 2009 by³ pierwszym rokiem, kiedy do G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodo-
wiska zaczê³y wp³ywaæ odwo³ania od decyzji Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Œro-
dowiska wymierzaj¹cych wysokie kary za brak pomiarów wykonywanych przez
akredytowane laboratoria. G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska dokonuje obecnie
rozpoznania skali problemu bardzo wysokich kar wymierzanych na podstawie ww.
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przepisów i w zale¿noœci od tych ustaleñ podjête zostan¹ stosowne dzia³ania. Istotne
dla dalszego przebiegu sprawy bêdzie równie¿ stanowisko Wojewódzkich S¹dów Admi-
nistracyjnych i Naczelnego S¹du Administracyjnego.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ŒRODOWISKA
dr in¿. Andrzej Jagusiewicz
G³ówny Inspektor
Ochrony Œrodowiska
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Gruszki

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Policjant zabity na przystanku tramwajowym w Warszawie, policjant po-

bity na parkingu w Jastrzêbiu Zdroju, kolejny policjant pobity w Rybniku
w trakcie interwencji podczas próby kradzie¿y samochodu. Pierwszy przypa-
dek jest ogólnie znany, wiêc nie bêdê go omawia³. Drugi przypadek: policjant
wracaj¹cy z pracy interweniuje podczas kradzie¿y samochodu. Trzeci przy-
padek: policjant widzi z w³asnego mieszkania próbê kradzie¿y samochodu,
interweniuje, zostaje dotkliwie pobity. Co ³¹czy te trzy przypadki? Wydarzy³y
siê one w ci¹gu jednego tygodnia. Interwencje policjantów mia³y miejsce poza
s³u¿b¹. Skutki dla policjantów okaza³y siê tragiczne, w³¹cznie ze œmierci¹ jed-
nego z nich.

Prawie w tym samym czasie dowiadujemy siê, ¿e resort administracji
i spraw wewnêtrznych przygotowuje zmiany ustawowe, w myœl których funk-
cjonariuszom policji, stra¿y granicznej i innym nie bêd¹ ju¿ przys³ugiwaæ od-
szkodowania za wypadki, które przytrafi³yby im siê w drodze na s³u¿bê i ze
s³u¿by, jak równie¿ w drodze do lub z miejsca interwencji.

Obawiam siê, ¿e resort nie zdaje sobie sprawy, ¿e po wejœciu w ¿ycie tej
ustawy policjant wracaj¹cy ze s³u¿by stanie siê œlepy na wszelkie z³o, jakie
bêdzie mia³o miejsce wokó³ niego. Niech tam sobie gwa³c¹ i kradn¹, to nie mo-
ja sprawa – mo¿na sobie dopowiedzieæ, co policjant pomyœli w takiej sytuacji.

Czy ministerstwo przeanalizowa³o, jak mocno spadnie poczucie bezpie-
czeñstwa spo³eczeñstwa po tym, jak uœwiadomimy sobie, ¿e nie mo¿emy li-
czyæ na pomoc policjanta w cywilu, policjanta po s³u¿bie?

Zaplanowane oszczêdnoœci w wysokoœci 2,5 miliona z³ rocznie nie uzasad-
niaj¹ podjêcia prac nad tak absurdalnym projektem nowej ustawy. Apelujê
do pana ministra, aby przerwano prace nad fataln¹ w skutkach ustaw¹,
i wnoszê o podjêcie prac nad now¹ ustaw¹, która umo¿liwi³aby wyp³acanie
interweniuj¹cym po s³u¿bie, w czasie wolnym od pracy, policjantom œwiad-
czenia równorzêdnego œwiadczeniu wyp³acanemu w zwi¹zku z wypadkami
podczas s³u¿by. Ministerstwo powinno dbaæ o to, by policjant by³ niekwestio-
nowanym urzêdnikiem najwy¿szego zaufania spo³ecznego, a zamach na jego
zdrowie czy te¿ ¿ycie, bez wzglêdu na to, czy interwencja mia³a miejsce pod-
czas s³u¿by, czy te¿ po s³u¿bie, by³ zabezpieczony odpowiednimi œwiadcze-
niami.

Tadeusz Gruszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2468/10) przekazuj¹cego oœwiadczenie z³o¿one przez Senatora RP Pana Tadeusza
Gruszkê podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 roku dotycz¹ce
zmian ustawowych, w myœl których funkcjonariuszom Policji, Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej, Stra¿y Granicznej oraz Biura Ochrony Rz¹du nie bêd¹ przys³ugiwa³y odszkodo-
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wania za wypadki w drodze na s³u¿bê i ze s³u¿by, jak równie¿ w drodze do lub
z miejsca interwencji, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Na wstêpie wskazaæ nale¿y, i¿ w projekcie za³o¿eñ do projektu ustawy o œwiadcze-
niach pieniê¿nych przys³uguj¹cych w razie wypadków lub chorób pozostaj¹cych
w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by w Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicz-
nej oraz Biurze Ochrony Rz¹du, przyjêto definicjê wypadku pozostaj¹cego w zwi¹zku
z pe³nieniem s³u¿by, z której wynika, ¿e jest to nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ ze-
wnêtrzn¹, powoduj¹ce uraz albo œmieræ, które zasz³o podczas lub w zwi¹zku:

– z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych lub poleceñ prze³o¿onych;
– z wykonywaniem czynnoœci w interesie s³u¿by, nawet bez polecenia prze³o¿onych;
– z ratowaniem ludzi lub ich mienia z gro¿¹cego niebezpieczeñstwa albo ratowaniem

mienia przed zniszczeniem, zaginiêciem lub zagarniêciem;
– z udzia³em w poœcigu lub ujêciu osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa al-

bo ochron¹ obywateli przed napaœci¹;
– z odbywaniem podró¿y s³u¿bowej, b¹dŸ nauki w szkole, przeszkolenia albo stu-

diów, na podstawie skierowania, chyba ¿e wypadek spowodowany zosta³ postêpo-
waniem funkcjonariusza, które nie pozostaje w zwi¹zku z wykonywaniem poleco-
nych mu zadañ;

– z uczestnictwem w programowych zajêciach podnosz¹cych sprawnoœæ fizyczn¹.
Z powy¿szego wynika, ¿e funkcjonariuszowi bêdzie przys³ugiwa³o prawo do odszko-

dowania za utratê zdrowia, jeœli wypadkowi uleg³ w trakcie s³u¿by „w drodze do lub
z miejsca interwencji”, gdy¿ zwi¹zane jest to „z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bo-
wych lub poleceñ prze³o¿onych”.

Warto przy tym wskazaæ na analogiczne ze wskazanym wy¿ej rozwi¹zanie przewi-
dziane w ustawie z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322),
zgodnie z któr¹, za wypadek przy pracy uwa¿a siê nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹
zewnêtrzn¹ powoduj¹ce uraz lub œmieræ, które nast¹pi³o w zwi¹zku z prac¹ w czasie
pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze miêdzy siedzib¹ praco-
dawcy a miejscem wykonywania obowi¹zku wynikaj¹cego ze stosunku pracy (vide:
w art. 3 ust. 1 pkt 3) ustawy).

W porównaniu z dotychczas obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia 16 grudnia 1972 r. o od-
szkodowaniach przys³uguj¹cych w razie wypadków i chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku
ze s³u¿b¹ w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345 z póŸn. zm.), projekt za³o¿eñ do projektu
ustawy o œwiadczeniach pieniê¿nych przys³uguj¹cych w razie wypadków lub chorób
pozostaj¹cych w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by w Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Stra¿y Granicznej oraz Biurze Ochrony Rz¹du nie przewiduje natomiast uznania za
wypadek w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by zdarzeñ, które zasz³y podczas lub w zwi¹zku z:

– wykonywaniem funkcji lub zadañ zleconych przez dzia³aj¹ce w resorcie spraw we-
wnêtrznych organizacje polityczne, zawodowe albo spo³eczne;

– udzielaniem przedstawicielowi organu pañstwowego pomocy przy spe³nianiu
przez niego czynnoœci urzêdowych;

– udzia³em w czynach spo³ecznych organizowanych w resorcie spraw wewnêtrz-
nych.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie ze wskazanym projektem za³o¿eñ do
projektu ustawy, prawo do odszkodowania nie bêdzie przys³ugiwa³o funkcjonariuszom
za wypadki poza czasem s³u¿by, które maj¹ charakter losowy. Tego rodzaju zdarzenia-
mi nie mo¿na obci¹¿aæ jednostek organizacyjnych Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
Stra¿y Granicznej oraz Biura Ochrony Rz¹du bêd¹cych „pracodawc¹” dla funkcjona-
riuszy. Brak jest bowiem uzasadnienia dla objêcia ryzykiem pracodawcy wypadków
w drodze do miejsca rozpoczêcia s³u¿by i po jej zakoñczeniu. Warto przy tym podkreœ-
liæ, ¿e ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych równie¿ nie przewiduje takich rozwi¹zañ.

W przypadku natomiast, gdy funkcjonariusz ulegnie wypadkowi podczas odbywania
drogi do miejsca rozpoczêcia s³u¿by lub po jej zakoñczeniu podczas lub w zwi¹zku z:

– wykonywaniem czynnoœci w interesie s³u¿by;
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– ratowaniem ludzi lub ich mienia z gro¿¹cego niebezpieczeñstwa albo ratowaniem
mienia przed zniszczeniem, zaginiêciem lub zagarniêciem;

– udzia³em w poœcigu lub ujêciu osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa albo
ochron¹ obywateli przed napaœci¹,

projekt za³o¿eñ przewiduje, ¿e w takich okolicznoœciach funkcjonariusz bêdzie upra-
wniony do otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytu³u doznanego uszczerbku
na zdrowiu.

Z uwagi na brak wskazania, i¿ podejmuj¹c powy¿sze dzia³ania funkcjonariusz po-
winien byæ w czasie s³u¿by, nale¿y stwierdziæ, ¿e zdarzenia te odnosz¹ siê równie¿ do
sytuacji, gdy funkcjonariusz podejmuje interwencje w czasie wolnym.

Zgodnie ze wskazanym projektem za³o¿eñ do projektu ustawy bêdzie zatem mo¿li-
we wyp³acenie œwiadczenia odszkodowawczego dla interweniuj¹cych po s³u¿bie (w cza-
sie wolnym od pracy) funkcjonariuszy, równorzêdnego ze œwiadczeniem wyp³acanym
w zwi¹zku z wypadkami podczas s³u¿by.

Z powa¿aniem

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Adam Rapacki
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Badañ nad Gospo-

dark¹ Rynkow¹ w Gdañsku (stan: grudzieñ 2009 r.), który dotyczy kobiet
bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie starogardzkim, podstawowy-
mi barierami w podjêciu pracy s¹ bariery infrastrukturalne: brak komunikacji
oraz brak miejsc w placówkach opiekuñczych. Prawie co pi¹ta respondentka
w badaniach IBnGR wskazuje koniecznoœæ opieki nad dzieckiem jako przy-
czynê pozostawania na bezrobociu. Niedostatek przedszkoli wrêcz uniemo¿-
liwia podjêcie pracy przez kobiety wychowuj¹ce ma³e dzieci.

Prawo oddania dziecka do przedszkola maj¹ w pierwszej kolejnoœci (lub
wy³¹cznie) osoby pracuj¹ce. Preferowane s¹ te rodziny, w których oboje ro-
dzice pracuj¹. Kobieta bezrobotna poszukuj¹ca pracy nie ma mo¿liwoœci sko-
rzystania z us³ug opiekuñczych przedszkola, zatem jej szanse na starcie s¹
mniejsze (maj¹c ma³e dzieci, nie jest ona na tyle mobilna, aby aktywnie po-
szukiwaæ pracy, jeŸdziæ na rozmowy kwalifikacyjne itd.). Deficyt miejsc
w tych placówkach znacznie podnosi koszt wynajêcia opieki, co gdy siê to do-
da do kosztów dojazdów do pracy, stawia pod znakiem zapytania ekonomicz-
ny sens podejmowania zatrudnienia. Najczêœciej w gminie i okolicy jest jedno
przedszkole. W niektórych przypadkach przedszkola nie ma. Dlatego te¿
dzieci kobiet biernych zawodowo, które powinny iœæ do przedszkola, nie maj¹
na nie szans. Dzieci rodziców niepracuj¹cych nie maj¹ mo¿liwoœci uczest-
niczenia w edukacji przedszkolnej.

Organizuj¹c punkty opiekuñcze (domowe przedszkola), mo¿na by zapew-
niæ wsparcie tym kobietom i unikn¹æ jednoczeœnie rozbudowy sieci przed-
szkoli. Jedn¹ z form aktywizacji mo¿e byæ nak³onienie do prowadzenia takich
domów opieki doraŸnej kobiet w wieku 45+ i zapewnienie wspó³finansowa-
nia na przyk³ad ze œrodków unijnych. Pozwoli to na zbudowanie sieci wza-
jemnej pomocy dla kobiet w ró¿nym wieku. Konieczne jest opracowanie
procedur ukierunkowanych na ten sposób aktywizacji zawodowej kobiet, co
po³¹czone powinno byæ ze z³agodzeniem przepisów zezwalaj¹cych na prowa-
dzenie przedszkola w warunkach domowych.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenia Pana Senatora Andrzeja Grzyba z³o¿one podczas

49. i 50. posiedzenia Senatu RP w dniach 18 lutego i 12 marca 2010 r. (BPS/DSK-
-043-2469/10, BPS/DSK-043-2535/10) w sprawie braku miejsc w placówkach wy-
chowania przedszkolnego, jako bariery w podjêciu pracy przez kobiety bezrobotne
i bierne zawodowo w powiecie starogardzkim, uprzejmie wyjaœniam.
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Podejmuj¹c, w ramach decentralizacji funkcji pañstwa, decyzjê o przekazaniu gmi-
nom zak³adania i prowadzenia m.in. publicznych przedszkoli z dniem 1 stycznia 1992 r.,
ustawodawca okreœli³ jednoczeœnie charakter przekazanych przez pañstwo zadañ jako
obowi¹zkowe zadania w³asne gmin [art. 105 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste-
mie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.)].

Równoczeœnie, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), do zadañ w³asnych
gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty w zakresie edukacji pub-
licznej, a tak¹ potrzeb¹ jest m.in. organizacja wychowania przedszkolnego tj. zak³ada-
nie, prowadzenie przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz
innych form wychowania przedszkolnego.

Uprzejmie przypominam, i¿ rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, wa-
runków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia³ania (Dz. U. Nr 7,
poz. 38) pozwoli³o na tworzenie innych (ni¿ przedszkola i oddzia³y przedszkolne w szko-
³ach) form wychowania przedszkolnego, zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne,
a tym samym na upowszechnianie dostêpu do edukacji przedszkolnej jak równie¿ wy-
równywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3–5 lat z ró¿nych œrodowisk, zarówno
wielkomiejskich jak i wiejskich. Dostrzegaj¹c potrzebê pilnego tworzenia i organizowa-
nia przez jednostki samorz¹du terytorialnego, osoby prawne i fizyczne innych form wy-
chowania przedszkolnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjê³o dzia³ania maj¹ce
na celu dostosowanie (z³agodzenie) obowi¹zuj¹cych przepisów, dotycz¹cych warun-
ków lokalowych i sanitarnych do nowych potrzeb. Po konsultacjach Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej z Komendantem G³ównym Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz G³ównym
Inspektorem Sanitarnym uzgodniono zmiany w przepisach powy¿szego rozporz¹dze-
nia, nowelizuj¹c je w dniu 13 czerwca 2008 r.

W powy¿szej nowelizacji zawarto szczegó³owe regulacje okreœlaj¹ce warunki, jakie
musi spe³niaæ lokal, w którym ma funkcjonowaæ punkt przedszkolny lub zespó³ wy-
chowania przedszkolnego. Z³agodzenie obowi¹zuj¹cych przepisów dotyczy obszaru
ochrony przeciwpo¿arowej oraz sanitarno-epidemiologicznej.

Dodatkowo informujê, i¿ od 1 wrzeœnia 2009 r. obowi¹zuje nowe rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz spo-
sobu ich dzia³ania (Dz.U. Nr 83, poz. 693), które jest wynikiem zmiany treœci upowa¿-
nienia ustawowego dla ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania do
wydania przedmiotowego rozporz¹dzenia, zawartego w art. 14a ust. 7 ustawy o syste-
mie oœwiaty, dokonanej ustaw¹ z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie
oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458).

Reasumuj¹c, postulowane w oœwiadczeniu z³agodzenie przepisów zezwalaj¹cych
na prowadzenie „przedszkola w warunkach domowych” nast¹pi³o na skutek wejœcia
w ¿ycie cytowanego rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca
2008 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia-
³ania (Dz. U. Nr 104, poz. 667).

Rozwój innych form wychowania przedszkolnego znacz¹co przyczyni³ siê do zlikwi-
dowania dotychczasowych „bia³ych plam” w zakresie edukacji przedszkolnej.

Ze wstêpnych danych (wed³ug stanu na 30 wrzeœnia 2009 r.) wynika, ¿e w porów-
naniu z rokiem 2008 wzros³a liczba publicznych i niepublicznych punktów przedszkol-
nych oraz zespo³ów wychowania przedszkolnego (do 800).

Najwiêkszy przyrost mo¿na odnotowaæ w przypadku punktów przedszkolnych – ich
liczba wzros³a o 695. Najwiêcej powy¿szych form wychowania przedszkolnego powsta-
³o w województwach: dolnoœl¹skim – 112, pomorskim – 96, mazowieckim – 84. W la-
tach kolejnych oczekiwany jest podobny wzrost liczby innych form wychowania
przedszkolnego, w tym tak¿e finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej.

Odnosz¹c siê do danych dotycz¹cych powiatu starogardzkiego, nale¿y zauwa¿yæ,
i¿ zgodnie ze stanem na dzieñ 30 wrzeœnia 2009 r. (po rozpoczêciu trwaj¹cego obecnie
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roku szkolnego 2009/2010) na terenie powiatu funkcjonuj¹ 54 placówki wychowa-
nia przedszkolnego tj. 27 przedszkoli oraz 27 oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach
podstawowych. Jednak¿e nie utworzono tam ¿adnego punktu przedszkolnego ani ze-
spo³u wychowania przedszkolnego, chocia¿ w województwie pomorskim utworzono
ich a¿ 96.

Uprzejmie informujê, ¿e zak³adanie i prowadzenie innych form wychowania przed-
szkolnego zarówno przez gminy jak i osoby prawne i fizyczne, jest rozszerzeniem kata-
logu miejsc realizacji wychowania przedszkolnego. Tworzenie punktów przedszkol-
nych lub zespo³ów wychowania przedszkolnego jest korzystne dla gmin ze wzglêdu na
ni¿sze koszty ponoszone na jedno dziecko uczêszczaj¹ce na zajêcia w innej formie wy-
chowania przedszkolnego, ni¿ koszty utrzymania dziecka w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej. Nie oznacza to jednak, ¿e tradycyjne przedszko-
la maj¹ byæ zast¹pione przez inne formy wychowania przedszkolnego, poniewa¿ tylko
w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada
gminy mo¿e uzupe³niæ sieæ publicznych przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko-
³ach podstawowych o punkty przedszkolne i zespo³y wychowania przedszkolnego.

Wynika z powy¿szego, i¿ ¿adne osoby prawne (w tym jednostki samorz¹du teryto-
rialnego) ani osoby fizyczne nie by³y zainteresowane utworzeniem innej formy wycho-
wania przedszkolnego na terenie powiatu starogardzkiego.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e edukacja przedszkolna na terenie gminy nie jest nowym zada-
niem, a polityka Rz¹du wyznacza szczególn¹ rolê samorz¹dom lokalnym, od których
oczekuje siê efektywnego prowadzenia finansowania m.in. edukacji przedszkolnej oraz
umiejêtnego dostosowywania siê do lokalnych mo¿liwoœci i potrzeb.

Równoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ od 2 lat Ministerstwo Edukacji Narodowej
realizuje projekt „Ogólnopolskie kampanie upowszechniaj¹ce model uczenia siê przez
ca³e ¿ycie” (Priorytet III POKL), który jest finansowany z funduszy unijnych. Celem
dzia³añ podejmowanych w ramach I czêœci projektu (promocja wczesnej edukacji) jest
zmiana postaw spo³ecznych dotycz¹cych potrzeby edukacji przedszkolnej g³ównie na
terenach wiejskich, zwrócenie uwagi na problemy wynikaj¹ce z nieposy³ania dzieci do
przedszkoli i wywo³anie dyskusji, a przez to m.in. zwiêkszenie poziomu uczestnictwa
dzieci w wychowaniu przedszkolnym (szczególnie na obszarach gdzie œwiadomoœæ wagi
edukacji przedszkolnej nie jest powszechna, przez co nie ma tradycji posy³ania dzieci
do przedszkoli).

Cel ten wynika bezpoœrednio z celów Odnowionej Strategii Lizboñskiej.
Projekt koncentruje siê na pokazywaniu korzyœci p³yn¹cych z edukacji przedszkol-

nej, namawianiu do wysy³ania dzieci do przedszkola, namawianiu do korzystania
z u³atwieñ w przepisach i zak³adania przedszkoli oraz innych form wychowania przed-
szkolnego na tych terenach (zw³aszcza mieszkañców ma³ych wsi i miasteczek).

Zadania dotycz¹ce edukacji przedszkolnej s¹ obecnie jak i nadal bêd¹ wspó³finan-
sowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Priorytetu IX Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007–2013. Szczegó³owy opis tego Priorytetu w ramach
Dzia³ania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoœci
us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty przewiduje ró¿ne obszary wspar-
cia w zakresie edukacji przedszkolnej. W poddzia³aniu 9.1.1 Zmniejszanie nierównoœci
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, projekty konkursowe dotycz¹:
tworzenia przedszkoli (w tym równie¿ uruchamiania innych form wychowania przed-
szkolnego) na obszarach i w œrodowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej (w szczególnoœci na obszarach wiejskich) oraz wsparcia istniej¹cych
przedszkoli (w tym równie¿ funkcjonuj¹cych innych form wychowania przedszkolne-
go). Za realizacjê dzia³añ w ramach Priorytetu IX PO KL odpowiedzialne s¹ samorz¹dy
województw, jako Instytucje Poœrednicz¹ce. Oprócz powy¿szego programu, wszystkie
organy prowadz¹ce (zarówno osoby prawne – m.in. gminy, jak i osoby fizyczne) mog¹
wystêpowaæ o dodatkowe fundusze przewidziane w innych programach (np. Polsko-
-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci oraz programach regionalnych) z przeznaczeniem
na projekty inwestycyjne dotycz¹ce remontów, modernizacji, wyposa¿enia w sprzêt
budynków, w których planuje siê prowadzenie wychowania przedszkolnego.
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Odnosz¹c siê do poruszonego problemu przyjmowania dzieci do przedszkoli publicz-
nych, uprzejmie informujê, i¿ obowi¹zuj¹ce przepisy § 2 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkó³ publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó³
do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232 z póŸn. zm.) jednoznacznie okreœlaj¹, i¿ do przedszko-
la i oddzia³u przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolej-
noœci przyjmowane s¹ dzieci w wieku 6 lat odbywaj¹ce roczne przygotowanie przed-
szkolne. W nastêpnej kolejnoœci przyjmowane s¹ dzieci matek lub ojców samotnie je
wychowuj¹cych, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopieñ niepe³nosprawnoœci b¹dŸ ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy oraz niezdolnoœæ do
samodzielnej egzystencji, na podstawie odrêbnych przepisów, a tak¿e dzieci umiesz-
czone w rodzinach zastêpczych.

S¹ one kryteriami nadrzêdnymi, natomiast kryteria dodatkowe mo¿e ustaliæ organ
prowadz¹cy dan¹ placówkê, w tym wypadku gmina.

Oznacza to pewn¹ zamierzon¹ dowolnoœæ w ustalaniu dodatkowych zasad rekrutacji
do przedszkoli na terenie kraju w zale¿noœci od warunków i potrzeb lokalnej spo³ecz- noœci.

Zgodnie z powy¿szym nie jest uzasadnione prawnie przyjmowanie do przedszkoli
publicznych w pierwszej kolejnoœci dzieci osób pracuj¹cych.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zmiany w strukturze zatrudnienia spowodowane tym, ¿e w coraz licz-

niejszych dziedzinach wykorzystywane s¹ technologie komunikacyjne oraz
informacyjne, poci¹gaj¹ za sob¹ koniecznoœæ ustawicznego kszta³cenia.
Ostatnie dziesiêciolecia cechuje dynamika w zakresie wprowadzanych in-
nowacji w praktycznie ka¿dym obszarze pracy. Niezaprzeczalny jest przy
tym fakt znacznego spadku liczby miejsc pracy dla niewykwalifikowanych
pracow- ników.

Obecnie powiatowe urzêdy pracy mog¹ tylko raz w roku skierowaæ osobê
bezrobotn¹ na szkolenie. Dostosowanie profilu zawodowego do przemian na
rynku pracy poprzez jedno szkolenie jest nie do zrealizowania. Zaznaczyæ
trzeba, ¿e koniecznoœæ przekwalifikowania lub uzupe³nienia kwalifikacji jest
czêsto warunkiem koniecznym, by dana osoba znalaz³a pracê.

W kwestii szkoleñ warto poruszyæ jeszcze taki problem, ¿e ich charakter
najczêœciej odpowiada uzupe³nianiu kwalifikacji przez mê¿czyzn. Kobiety
maj¹ w tym wzglêdzie mniejsze pole do wyboru. Wci¹¿ zbyt ma³o jest szkoleñ
w zakresie obs³ugi kas fiskalnych lub przygotowuj¹cych do pracy w charak-
terze opiekunki dzieciêcej czy osób starszych.

Na przyk³adzie Kociewia nale¿y zwróciæ uwagê na wysokie bezrobocie
kobiet. Wed³ug raportu Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w Gdañ-
sku z grudnia 2009 r. sytuacja kobiet na rynku pracy powiatu starogardzkie-
go jest szczególnie trudna. Œwiadczy o tym najwy¿szy w województwie
pomorskim udzia³ kobiet w liczbie bezrobotnych ogó³em, który wynosi prawie
60%. Obserwowana sytuacja jest w du¿ej mierze d³ugotrwa³ym efektem re-
strukturyzacji przemys³u, w wyniku której znacznie spad³o zatrudnienie
w tym dziale gospodarki. Redukcja ta w du¿ej mierze dotknê³a kobiety, które
wed³ug raportu IBnGR zgodnie podkreœlaj¹, ¿e o wiele wiêcej jest szkoleñ na
typowo mêskie profesje, takie jak œlusarz, tokarz, spawacz. Chêtnych jest
bardzo du¿o, a zakwalifikowani zostaj¹ przewa¿nie mê¿czyŸni. Odmówienie
przyjêcia na szkolenie obni¿a motywacjê, poniewa¿ kolejny nabór organizo-
wany jest po pó³ roku.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.04.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Andrzeja Grzyba z³o¿one podczas

49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., przekazane pismem z dnia 10
marca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2470/10, przedk³adam poni¿sze wyjaœnienia.

Podzielam pogl¹d Pana Senatora, ¿e rozwój technologii komunikacyjnych i infor-
macyjnych oraz spadek liczby miejsc pracy dla niewykwalifikowanych pracowników
poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ ustawicznego kszta³cenia zawodowego. Wymogowi usta-
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wicznego kszta³cenia zawodowego musz¹ w szczególnoœci sprostaæ osoby aktywne za-
wodowo tj. pracownicy i osoby bezrobotne, gdy¿ jest to niezbêdny warunek utrzymania
zatrudnienia lub powrotu na rynek pracy. Zadania pañstwa w zakresie wspierania
ustawicznego kszta³cenia zawodowego tych osób realizuj¹ publiczne s³u¿by zatrudnie-
nia na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., l.dz. 69 poz. 415 ze zm.). Szczególnym wsparciem
objête s¹ osoby znajduj¹ce siê w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby bez-
robotne, wybrane kategorie osób poszukuj¹cych pracy i pracownicy w wieku 45 lat
i powy¿ej. Osoby te mog¹ korzystaæ z us³ug szkoleniowych œwiadczonych przez powia-
towe urzêdy pracy.

Pragnê wyjaœniæ, i¿ przytoczony przez Pana Senatora przepis, ¿e powiatowe urzêdy
pracy mog¹ tylko raz w roku skierowaæ osobê bezrobotn¹ na szkolenie ma charakter
przepisu szczególnego i dotyczy wy³¹cznie sytuacji, w której osoba zainteresowana
z w³asnej inicjatywy sk³ada do urzêdu pracy wniosek o wydanie skierowania na wska-
zane przez siebie szkolenie (w trybie indywidualnym). Poza t¹ mo¿liwoœci¹ osoby
bezrobotne mog¹ korzystaæ ze szkoleñ grupowych organizowanych przez urzêdy pracy
zgodnie z planem szkoleñ. Uczestnictwo w szkoleniach grupowych nie jest limitowane,
wiêc osoba bezrobotna mo¿e w nich uczestniczyæ wielokrotnie, stosownie do jej potrzeb
i mo¿liwoœci finansowych urzêdu pracy. Wydatki na przeszkolenie jednej osoby nie
mog¹ jednak przekroczyæ limitu finansowego okreœlonego w art. 109a ust. 1 ustawy
o promocji zatrudnienia (...), tj. dziesiêciokrotnoœci minimalnego wynagrodzenia za pra-
cê w okresie kolejnych 3 lat.

Procedury postêpowania przy kierowaniu osób bezrobotnych na wskazane przez
nich szkolenia (w trybie indywidualnym) oraz na szkolenia grupowe okreœlone s¹
w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2 marca 2007 r. w spra-
wie standardów us³ug rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314).

Dodatkowo informujê, ¿e w przygotowywanej obecnie nowelizacji ustawy o promocji
zatrudnienia (...) z art. 40 ust. 3 wykreœlono zapis ustalaj¹cy, ¿e skierowanie na wska-
zane przez zainteresowanego szkolenie przys³uguje nie czêœciej, ni¿ raz w ci¹gu roku
kalendarzowego. Powy¿sza zmiana ma na celu umo¿liwienie skierowania osób bezro-
botnych (lub uprawnionych osób poszukuj¹cych pracy) na kilka kursów, których ³¹cz-
ne ukoñczenie zwiêkszy szansê na zatrudnienie, albowiem zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e do
podjêcia zatrudnienia wymagane jest ukoñczenie kilku szkoleñ daj¹cych kolejne wy-
magane uprawnienia. Z praktyki urzêdów pracy wiadomo, ¿e posiadanie kilku takich
uprawnieñ zwiêksza dyspozycyjnoœæ pracownika, wiêc czêsto jest wymagane przez
pracodawców. Przy podejmowaniu decyzji o wykreœleniu zapisu w art. 40 ust. 3 ustawy
o promocji zatrudnienia (...) limituj¹cego uczestnictwo w szkoleniach wskazanych przez
osoby bezrobotne przewa¿y³ pogl¹d, ¿e nadmiernemu i nieuzasadnionemu korzystaniu
z tego typu szkoleñ w sposób wystarczaj¹cy zapobiegnie limitowanie œrodków Fundu-
szu Pracy przewidzianych na ten cel. Z art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia (...)
wynika bowiem, ¿e koszt takiego szkolenia (lub ³¹czny koszt szkoleñ) w czêœci finanso-
wanej z Funduszu Pracy nie powinien przekroczyæ 300% przeciêtnego wynagrodzenia.

Odnosz¹c siê do stwierdzenia Pana Senatora, ¿e charakter organizowanych przez
urzêdy pracy szkoleñ bardziej odpowiada specyfice zawodów mêskich pragnê wyjaœ-
niæ, ¿e urzêdy pracy s¹ zobligowane do organizowania szkoleñ dostosowanych do po-
trzeb lokalnego rynku pracy, bez wzglêdu na specyficzne cechy psychospo³eczne
potencjalnych uczestników szkoleñ. Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków
prowadzenia przez publiczne s³u¿by zatrudnienia us³ug rynku pracy (Dz. U. Nr 47,
poz. 315) powiatowe urzêdy pracy s¹ zobowi¹zane do badania zapotrzebowania na
kwalifikacje na lokalnym rynku pracy i ustalania kierunków szkoleñ zgodnie z tymi po-
trzebami. Z danych statystycznych wynika, ¿e w 2009 r. do najczêœciej organizowa-
nych kierunków szkoleñ nale¿a³y: us³ugi transportowe (w tym kursy prawa jazdy),
sprzeda¿, marketing, public relations, handel nieruchomoœciami, zarz¹dzanie i admi-
nistracja, informatyka i wykorzystanie komputerów. Szkolenia w wymienionych kie-
runkach ukoñczy³o ³¹cznie 36,3% ogó³u koñcz¹cych szkolenia.
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Dane statystyczne potwierdzaj¹ ni¿szy udzia³ kobiet w szkoleniach organizowa-
nych przez urzêdy pracy. W 2009 r. w szkoleniach uczestniczy³o 68 979 kobiet (43%)
i 93 674 mê¿czyzn (57%). W poprzednich latach struktura osób przeszkolonych wg p³ci
równie¿ wskazywa³a na wy¿szy procentowy udzia³ w szkoleniach mê¿czyzn ni¿ kobiet.
Jednak przyczyny tego zjawiska nie s¹ spowodowane barierami prawnymi w dostêpie
do szkoleñ, gdy¿ zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia (...) przy kiero-
waniu na szkolenie obowi¹zuje zasada równoœci w korzystaniu ze szkoleñ bez wzglêdu
na p³eæ.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z planowanymi za³o¿eniami projektów ustaw o gospodarce

odpadami i o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach wyra¿am swoje za-
niepokojenie zabiegami maj¹cymi na celu usankcjonowanie istniej¹cego sta-
nu rzeczy polegaj¹cego na w³adztwie nad odpadami przedsiêbiorstw
prowadz¹cych dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci. Nowelizacje tych ustaw powinny zawieraæ zapisy
mówi¹ce o gminnej w³asnoœci odpadów.

W ostatnim czasie podpisanych zosta³o kilka umów o finansowanie pro-
jektów polegaj¹cych na budowie zak³adów utylizacji odpadów komunalnych.
Kolejne projekty oczekuj¹ w kolejce. Przedsiêwziêcia te wpisuj¹ siê w pro-
gram operacyjny „Infrastruktura i Œrodowisko” i s¹ dofinansowywane ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójnoœci. Zasadniczym ce-
lem tych przedsiêwziêæ jest dostosowanie gospodarki odpadami do wymo-
gów prawa polskiego i unijnego poprzez budowê zak³adów utylizacji
odpadów komunalnych. Budowa tego typu zak³adów umo¿liwi równie¿ za-
mkniêcie i rekultywacjê sk³adowisk odpadów, których dalsze funkcjonowa-
nie w obecnym kszta³cie jest niezgodne ze zobowi¹zaniami unijnymi
w zakresie gospodarki odpadami.

Dzia³ania te mog¹ byæ nieefektywne, je¿eli gminy nie bêd¹ w³aœciciela-
mi odpadów. Planowanie i monta¿ finansowy tych przedsiêwziêæ opiera siê
bowiem na konkretnej iloœci przyjmowanych odpadów. Je¿eli jednak nie bê-
dzie zagwarantowana za³o¿ona wielkoœæ strumienia odpadów, to ca³kiem
realne jest niespe³nienie okreœlonych poziomów odzysku i recyklingu,
a w rezultacie nieosi¹gniêcie zapisanego w umowie o dofinansowaniu efek-
tu ekologicznego. Mo¿e to spowodowaæ w skrajnych wypadkach koniecz-
noœæ zwrotu dotacji. W przypadku, gdy gmina bêdzie w³aœcicielem odpadów
komunalnych, jej zadaniem bêdzie zorganizowanie systemu ich zbierania
obejmuj¹cego 100% mieszkañców. Tylko w ten sposób gminy bêd¹ mog³y
okreœlaæ zasady odbioru, sortowania i utylizacji, a w konsekwencji zapew-
niæ strumieñ odpadów niezbêdny do prawid³owego funkcjonowania zak³a-
dów utylizacji odpadów. Oddanie samorz¹dom w³adztwa nad odpadami
komunalnymi spowoduje ponadto skuteczne zapobieganie powstawaniu
dzikich wysypisk.

Oprócz faktycznego w³adztwa nad odpadami niezbêdne jest wprowa-
dzenie wnoszonej do gmin op³aty celowej na rzecz gospodarowania odpada-
mi komunalnymi dla wszystkich mieszkañców, bez koniecznoœci przeprowa-
dzenia lokalnego referendum. Takie rozwi¹zanie funkcjonuje niemal we
wszystkich krajach Europy Zachodniej. Firmy odbieraj¹ce odpady komunal-
ne od w³aœcicieli nieruchomoœci s¹ tylko wykonawc¹ us³ug zlecanych przez
gminê, która zarz¹dza ca³ym systemem publicznych us³ug komunalnych,
a nie – jak to ma miejsce obecnie – w³aœcicielem odpadów mog¹cym decydo-
waæ o miejscu ich wywo¿enia.

Eksperymenty w tak wra¿liwej dziedzinie jak gospodarka odpadami
i szukanie niesprawdzonych w praktyce rozwi¹zañ w tym zakresie to dzia-
³ania nieuzasadnione, albowiem nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowa-
dziæ skuteczne regulacje unijne. W obecnym stanie prawnym utrudniona
jest, a czêsto niemo¿liwa, realizacja ustawowych obowi¹zków jednostek
samorz¹du terytorialnego, poniewa¿ gminy nie dysponuj¹ niezbêdnymi do
tego celu narzêdziami prawnymi i ekonomicznymi. Powstaje te¿ pytanie, czy
firmy operatorskie, prowadz¹ce komercyjn¹ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ przede
wszystkim na odbieraniu odpadów komunalnych od w³aœcicieli nierucho-
moœci i dysponuj¹ce narzêdziami, o które zabiegaj¹ samorz¹dy, bêd¹ pono-
siæ odpowiedzialnoœæ za niewype³nienie unijnych zobowi¹zañ Polski
dotycz¹cych osi¹gniêcia okreœlonych poziomów odzysku i recyklingu oraz
ograniczania iloœci odpadów biodegradowalnych kierowanych do sk³ado-
wania?

49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r. 329



Tylko stworzenie sytemu, w którym gminy bêd¹ faktycznie w³adaæ stru-
mieniami wytwarzanych odpadów komunalnych pozwoli wype³niæ przyjête
przez Polskê zobowi¹zania dotycz¹ce gospodarki odpadami.

Proszê o informacjê o zaawansowaniu prac nad ustaw¹, bo chyba najwy¿-
szy czas, aby dobieg³y one koñca.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 10 marca 2010 r., znak BPS/DSK-043-2471/10,

przekazuj¹ce oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba w sprawie zmian w systemie zago-
spodarowania odpadów komunalnych, uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Na wstêpie pragnê podziêkowaæ za uwagi i propozycje dotycz¹ce oczekiwanego sys-
temu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz stanu gospodarki odpadami ko-
munalnymi w Polsce. Opinie wyra¿one przez Pana senatora s¹ zbie¿ne z moim
pogl¹dem dotycz¹cym tych zagadnieñ.

Obecnie kwestie zwi¹zane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi s¹ regulo-
wane przepisami ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z póŸn. zm.). Ustawa ta okreœla utrzy-
mywanie czystoœci i porz¹dku na terenie gminy jako obowi¹zkowe zadania w³asne gmi-
ny. Z drugiej strony ustawa okreœla obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie
prawid³owego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci i ich po-
zbywania siê oraz okreœla warunki udzielania zezwoleñ na œwiadczenie us³ug w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci.

W moim przekonaniu obecny system zagospodarowania odpadów komunalnych
nie jest efektywny. Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kie-
runku przekazania gminie praw do dysponowania strumieniem odpadów komunal-
nych pozwoli w pe³ni obj¹æ jednolitym systemem wszystkich mieszkañców gminy.
Ponadto wskazanie jednego podmiotu – gminy – jako odpowiedzialnego za tworzenie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zapewnienie w³aœciwej in-
frastruktury do zagospodarowania odpadów komunalnych jest w moim przekonaniu
zapewnieniem realizacji zobowi¹zañ Polski wobec celów okreœlonych przepisami pra-
wa Unii Europejskiej.

Obecnie prowadzone s¹ prace nad przygotowaniem projektu za³o¿eñ do projektu
ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz niektó-
rych innych ustaw, który okreœli³by system zagospodarowania odpadów komunalnych
w sposób umo¿liwiaj¹cy osi¹gniêcie okreœlonych celów œrodowiskowych oraz dawa³
mo¿liwoœæ zapewnienia strumienia odpadów dla planowanych instalacji. Ze wzglêdu
na fakt, ¿e kwestia zagospodarowania odpadów komunalnych budzi wiele kontrowersji
w dniu 30 listopada 2009 r. Pan Micha³ Boni – Minister, Cz³onek Rady Ministrów, Prze-
wodnicz¹cy Sta³ego Komitetu Rady Ministrów, powo³a³ zespó³ roboczy z udzia³em
przedstawicieli Ministerstwa Œrodowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa
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Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji, Rz¹dowego Centrum Legislacji oraz Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów. W ramach prowadzonych przez ten zespó³ prac dyskutowany jest ostateczny
kszta³t projektu za³o¿eñ do projektu ustaw o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ponadto uprzejmie informujê, ¿e w resorcie œrodowiska prowadzone s¹ równie¿
prace nad projektem za³o¿eñ do projektu ustawy o odpadach, która bêdzie stanowiæ
transpozycjê dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 lis-
topada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj¹cej niektóre dyrektywy, maj¹ce na ce-
lu poprawê stanu gospodarki odpadami. W za³o¿eniach tych zosta³y zawarte kwestie
dotycz¹ce m.in. op³at za sk³adowanie odpadów jako jeden z najwa¿niejszych instru-
mentów wp³ywaj¹cych na stymulowanie dzia³añ w zakresie odzysku. Zgodnie z tymi
za³o¿eniami planowana jest zmiana funkcjonowania obecnego systemu op³at, w tym
okreœlenie górnej stawki op³aty za sk³adowanie w wysokoœci 400 z³ za umieszczenie
1 Mg odpadów na sk³adowisku. Tak wysoka op³ata powinna determinowaæ szukanie
innych metod zagospodarowania odpadów ni¿ ich sk³adowanie.

W zwi¹zku z powy¿szym, pragnê podkreœliæ, ze na chwilê obecn¹ uzgadniane jest
ostateczne stanowisko rz¹du w kwestii planowanego systemu zagospodarowania od-
padów komunalnych. Po opracowaniu jednolitej koncepcji dotycz¹cej gospodarki od-
padami komunalnymi i akceptacji projektu przez Komitet Sta³y Rady Ministrów,
a nastêpnie po przyjêciu przez Radê Ministrów, za³o¿enia do projektu ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw zostan¹ przekazane do Rz¹dowego Centrum Legislacji celem opracowania
na ich podstawie projektu ustawy.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Andrzeja Grzyba

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej,
pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³awa Dudy

Szanowny Panie Ministrze!
Rada Nadzorcza Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-

sprawnych uchwa³¹ nr 9/2009 z dnia 17 marca 2009 r. zatwierdzi³a „Pro-
gram wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami II”, który uchwa³¹ zarz¹du
PFRON nr 177/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zosta³ przyjêty do realizacji.

Program realizowany jest na terenie ca³ego kraju. Beneficjentami w przy-
padku obszaru B, który dotyczy likwidacji barier w zak³adach opieki zdro-
wotnej lub placówkach edukacyjnych w zakresie umo¿liwienia osobom
niepe³nosprawnym poruszania siê i komunikowania, mog¹ byæ zak³ady opie-
ki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadz¹ placówki edukacyjne, w tym
tak¿e jednostki samorz¹du terytorialnego.

W powiecie starogardzkim oprócz szkó³ ponadgimnazjalnych samorz¹d
terytorialny na szczeblu powiatowym prowadzi tak¿e placówkê oœwiatowo-
-wychowawcz¹ pod nazw¹ Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

W toku prac nad za³o¿eniami do przedmiotowego programu, korzystaj¹c
z ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, pominiêto placówki
szkolno-wychowawcze, których w kraju jest dziœ oko³o trzystu, a które umo¿-
liwiaj¹ rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ oraz umo¿liwiaj¹ korzystanie
z ró¿nych form wypoczynku i organizacji wolnego czasu, tak¿e osobom nie-
pe³nosprawnym.

Bior¹c pod uwagê cel i zakres dzia³añ przedmiotowego programu oraz
maj¹c na wzglêdzie rodzaj i charakter dzia³alnoœci prowadzonej przez pla-
cówki oœwiatowo-wychowawcze jednostek samorz¹du terytorialnego, nale-
¿a³oby w za³o¿eniach do programu uzupe³niæ listê uprawnionych podmiotów.

Jest to sprawa priorytetowa z uwagi na charakter oddzia³ywania progra-
mu, oczywiste niedopatrzenie legislacyjne oraz czasowe obowi¹zywanie pro-
gramu.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 2010.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przez Pana Marsza³ka przy piœmie z dnia 10 marca

2010 r., znak: BPS/DSK-043-2472/10, oœwiadczenie senatorskie Pana Senatora An-
drzeja Grzyba, z³o¿one podczas 49. posiedzenia Senatu RP w sprawie zatwierdzenia
przez Radê Nadzorcz¹ Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
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nych, uchwa³¹ nr 9/2009 „Programu wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami II”, pro-
szê o przyjêcie poni¿szych wyjaœnieñ.

W przypadku programu „Program wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami II” w ob-
szarze B (likwidacja barier w zak³adach opieki zdrowotnej lub placówkach edukacyj-
nych w zakresie umo¿liwienia osobom niepe³nosprawnym poruszania siê i komuniko-
wania) dofinansowane mog¹ byæ wy³¹cznie przedsiêwziêcia dotycz¹ce wybranych pla-
cówek edukacyjnych wymienionych w pkt. 7 definicji pojêæ programu tj. dzia³aj¹ce
zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŸn. zm.):

– przedszkola, w tym z oddzia³ami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,
– szko³y podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddzia³ami integracyjnymi

i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
– gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujêzyczne, z oddzia³ami integracyjny-

mi, dwujêzycznymi, sportowymi i przysposabiaj¹cymi do pracy, sportowe i mi-
strzostwa sportowego,

– szko³y ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujêzyczne, z oddzia-
³ami integracyjnymi, dwujêzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa spor-
towego, rolnicze i leœne,

– szko³y artystyczne,
– poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
– specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze i oœrodki rewalidacyjno-wychowawcze

dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych,
– bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne, do których uczêszczaj¹ u-

czniowie niepe³nosprawni, w szczególnoœci poruszaj¹cy siê na wózkach inwali-
dzkich.

Uprzejmie wyjaœniam, ¿e w programie znalaz³y siê placówki edukacyjne, w których
najczêœciej dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna zdobywa wykszta³cenie, a nie wszystkie,
które obejmuje system oœwiaty, wymienione w art. 2 ustawy o systemie oœwiaty.

W programie nie mog¹ uczestniczyæ tak¿e inne podmioty okreœlone w tym artykule
ustawy takie jak: placówki oœwiatowo-wychowawcze (w tym szkolne schroniska m³o-
dzie¿owe), placówki kszta³cenia ustawicznego, placówki kszta³cenia praktycznego oraz
oœrodki dokszta³cania i doskonalenia zawodowego, ogniska artystyczne, m³odzie¿owe
oœrodki wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki socjoterapii, zak³ady kszta³cenia i placów-
ki doskonalenia nauczycieli oraz kolegia pracowników s³u¿b spo³ecznych. Ognisko
Pracy Pozaszkolnej jest placówk¹ oœwiatowo-wychowawcz¹ niewymienion¹ w progra-
mie, a tym samym niekwalifikuj¹c¹ siê do objêcia wsparciem.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e podstawow¹ misj¹ PFRON jest wspieranie rehabilitacji zawo-
dowej osób niepe³nosprawnych. Œrodki PFRON pochodz¹ g³ównie od pracodawców
niezatrudniaj¹cych osób niepe³nosprawnych i ze wzglêdu na Ÿród³o pochodzenia tych
œrodków, s¹ one wydatkowane przede wszystkim na cele zwi¹zane z rehabilitacj¹ za-
wodow¹ osób niepe³nosprawnych.

Realizacja przez PFRON ró¿nego rodzaju programów jest odpowiedzi¹ na potrzeby
zg³aszane przez œrodowisko osób niepe³nosprawnych. Jednak programy PFRON,
szczególnie wspieraj¹ce spo³eczne funkcjonowanie osób niepe³nosprawnych, nie s¹
obligatoryjne i mog¹ mieæ jedynie uzupe³niaj¹cy charakter w stosunku do zadañ usta-
wowych. PFRON ka¿dego roku wspiera finansowo ró¿ne formy rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej tysiêcy osób niepe³nosprawnych i instytucji dzia³aj¹cych na ich rzecz, do-
k³adaj¹c ze swej strony starañ, aby pomoc ta obejmowa³a jak najwiêksz¹ liczbê potrze-
buj¹cych w jak najwiêkszym zakresie. Jednak¿e ze wzglêdu na skalê potrzeb
zwi¹zanych z u³atwieniem osobom niepe³nosprawnym codziennego funkcjonowania,
ich pe³na realizacja przekracza czêsto mo¿liwoœci finansowe PFRON. Nale¿y wyraŸnie
zaznaczyæ, ¿e formu³a programu nie posiada cech rozwi¹zania systemowego – chocia¿-
by z powodu ograniczenia mo¿liwoœci finansowania potrzeb wszystkich osób niepe³no-
sprawnych.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ, ¿e kwestia mo¿liwoœci uczestnictwa w obszarze B
programu placówek oœwiatowo-wychowawczych zostanie wnikliwie przeanalizowana
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pod wzglêdem mo¿liwoœci finansowych PFRON, a tak¿e kwestii logistycznych i proce-
duralnych zwi¹zanych z jego realizacj¹, a informacja w przedmiotowej sprawie zosta-
nie przedstawiona Radzie Nadzorczej PFRON.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Iwana

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP
Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zgodnie z treœci¹ projektu rozporz¹dzenia ministra obrony narodowej

w sprawie zniesienia niektórych wojskowych s¹dów garnizonowych oraz
zmiany rozporz¹dzenia w sprawie utworzenia s¹dów wojskowych oraz
okreœlenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci, likwidacji ma podlegaæ Woj-
skowy S¹d Garnizonowy w Zielonej Górze, a dotychczasowy obszar jego kog-
nicji ma zostaæ przejêty przez Wojskowy S¹d Garnizonowy w Poznaniu. Sam
projekt zniesienia s¹dów wojskowych ma wady legislacyjne, które zauwa¿y-
³a Krajowa Rada S¹downictwa i wskaza³a w opinii wyra¿onej w dniu 14 stycz-
nia bie¿¹cego roku. Dotycz¹ one miêdzy innymi nieuregulowania sposobu za-
koñczenia postêpowañ bêd¹cych w toku czy konstytucyjnej zasady dostêp-
noœci obywatela do s¹du, rozumianej te¿ jako fizyczna dostêpnoœæ do
siedziby s¹du, w tym s¹du wojskowego, bez nadmiernych utrudnieñ w do-
tarciu do niego z uwagi na znaczn¹ odleg³oœæ.

Na terenie województwa lubuskiego jest wiele liniowych jednostek i in-
stytucji wojskowych. £¹cznie jest tam kilkanaœcie tysiêcy ¿o³nierzy (oko³o
czternastu tysiêcy), podlegaj¹cych jurysdykcji Wojskowego S¹du Garnizono-
wego w Zielonej Górze. Znaczna wiêkszoœæ tych ¿o³nierzy mieszka i s³u¿y
w po³udniowej czêœci tego województwa. W przypadku zniesienia WSG
w Zielonej Górze uczestnicy postêpowañ karnych (pokrzywdzeni, œwiadko-
wie, oskar¿eni) bêd¹ zmuszeni podró¿owaæ 130–200 km (kilkakrotnie dalej
ni¿ obecnie) do WSG w Poznaniu jako s¹du miejscowo w³aœciwego. Bêdzie to
dla nich znaczne utrudnienie, a pokrzywdzeni w wyniku przestêpstw bêd¹
dodatkowo pokrzywdzeni koniecznoœci¹ stawienia siê w tak odleg³ym s¹dzie
w charakterze œwiadków. Znaczna odleg³oœæ do siedziby s¹du ogranicza po-
krzywdzonego w jego konstytucyjnych prawach, czyni¹c je mniej pewnymi.
Powoduje te¿ znaczny wzrost kosztów postêpowañ z uwagi na koniecznoœæ
zwrotu kosztów przejazdów œwiadkom, bieg³ym, kosztów transportu dopro-
wadzanych zatrzymanych lub pozbawionych wolnoœci, a nie, jak sugeruj¹
autorzy projektu, oszczêdnoœci. Trudne do wyobra¿enia bêdzie te¿ na przy-
k³ad przeprowadzenie eksperymentu w po³udniowej czêœci województwa lu-
buskiego przez sêdziego z Poznania, choæby ze wzglêdu na koniecznoœæ
pokonania w obie strony oko³o 400 km. Podobnie trudno bêdzie skontrolowaæ
odbywanie przez ¿o³nierzy kary ograniczenia wolnoœci, a kontrola jednostek
penitencjarnych i izb zatrzymañ, dokonywana przez sêdziego penitencjarne-
go, bêdzie równie problematyczna, co niepraktyczna.

Na terenie tego województwa s¹ dwa poligony. Na nich to przygotowuje siê
¿o³nierzy z ca³ej Polski do misji w Afganistanie. Wielu ¿o³nierzy z jednostek woj-
skowych rozlokowanych na terenie województwa lubuskiego pe³ni s³u¿bê w³aœ-
nie w Afganistanie. W przypadku pope³nienia przez nich przestêpstwa czy
wykroczenia za granic¹ podlegaj¹ oni jurysdykcji WSG w Zielonej Górze. Sêdzio-
wie WSG w Zielonej Górze prowadz¹ dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ w jednostkach
rozmieszczonych na terenie województwa lubuskiego.

Zasada „koszt – efekt”, na któr¹ powo³uje siê minister obrony narodowej,
nie ma chyba zastosowania do WSG w Zielonej Górze. S¹d ten ma dwukrot-
nie wiêcej spraw ni¿ s¹d, który ma przej¹æ jego w³aœciwoœæ terytorialn¹ (WSG
Zielona Góra za trzy kwarta³y 2009 r. – 139 spraw, WSG Poznañ za trzy
kwarta³y 2009 r. – 74 sprawy). Na terenie województwa lubuskiego jest czte-
rokrotnie wiêcej ¿o³nierzy ni¿ na terenie województwa wielkopolskiego. Kosz-
ty dojazdu uczestników postêpowania do s¹du w Poznaniu znacz¹co obni¿¹
finansowy efekt likwidacji WSG w Zielonej Górze. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, i¿
WSG w Zielonej Górze ma bardzo du¿¹ œci¹galnoœæ grzywien i kosztów s¹do-
wych, co korzystnie wp³ywa na efekt finansowy tego s¹du. A wiêc nie jest
tak, ¿e generuje on tylko koszty, ale te¿ sam przynosi wymierne z finansowe-
go punktu widzenia korzyœci. Dlaczego nie likwiduje siê maj¹cego mniejsz¹ licz-
bê spraw s¹du w Poznaniu? Czym przejazdy mniejszej liczby zainteresowa-
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nych z Poznania do Zielonej Góry ró¿ni¹ siê od przejazdów wiêkszej liczby
osób w drug¹ stronê?

W Wojskowym S¹dzie Garnizonowym w Zielonej Górze z czterech etato-
wych sêdziów trzech jest oddelegowanych do innych s¹dów. Jaka bêdzie ich
przysz³oœæ po likwidacji s¹du? W s¹dzie tym zatrudnionych jest tylko oœmiu
pracowników cywilnych. Roczne koszty jego dzia³alnoœci s¹ istotnie ni¿sze
ni¿ WSG w Poznaniu, miêdzy innymi mniejsze s¹ wydatki na pensje dla pra-
cowników cywilnych i sêdziów. Na remonty WSG w Zielonej Górze w ostat-
nich latach przeznaczono oko³o 600 tysiêcy z³, w tym na sam¹ kancelariê
tajn¹ – 100 tysiêcy z³. W przypadku faktycznej likwidacji tego s¹du pieni¹dze
przeznaczone na te remonty w istocie bêdzie mo¿na uznaæ za wydane niepo-
trzebnie. I tu zasada „koszt – efekt” bêdzie jaskrawo widoczna, ale w negatyw-
nym znaczeniu.

Znaczne ograniczenie w³aœciwoœci rzeczowej s¹dów wojskowych, które
nast¹pi³o od dnia 1 stycznia 2009 r., spowodowa³o przesuniêcie du¿ej czêœci
spraw z mniej obci¹¿onych s¹dów wojskowych do bardziej obci¹¿onych
s¹dów powszechnych. Z perspektywy czasu mo¿na zauwa¿yæ postêpuj¹ce
dzia³ania zmierzaj¹ce do etapowego likwidowania wojskowego wymiaru
sprawiedliwoœci. Czas poka¿e, czy jest to zasadne. Czechy i Wêgry, które ja-
ko jedyne kraje NATO zdecydowa³y siê na taki krok dziesiêæ lat temu, obecnie
siê z tego wycofuj¹, odbudowuj¹c od podstaw struktury wojskowego wymia-
ru sprawiedliwoœci.

Niepokój musz¹ budziæ b³êdy, jakie znajduj¹ siê w uzasadnieniu projektu
likwidacji s¹dów wojskowych. Na przyk³ad w trzecim akapicie podana jest
informacja o koniecznoœci dostosowania liczby struktur wojskowych s¹dów
garnizonowych do planów zamierzeñ organizacyjnych i dyslokacyjnych
SZ RP, z uwzglêdnieniem obecnego stanu przestêpczoœci. Wskazaæ nale¿y jed-
noznacznie, i¿ relacja liczby ¿o³nierzy rozlokowanych w jednostkach wojsko-
wych na terenie w³aœciwoœci WSG w Zielonej Górze do liczby ¿o³nierzy na
terenie w³aœciwoœci WSG w Poznaniu wskazuje, i¿ czterokrotnie wiêcej
¿o³nierzy podlega podmiotowo WSG w Zielonej Górze, co ma bezpoœrednie od-
bicie w liczbie rozpoznawanych spraw. W punkcie czwartym uzasadnienia,
dotycz¹cym wp³ywu regulacji na rynek pracy, podano, i¿ piêciu sekretarzy
s¹dowych posiada wojskowe uprawnienia emerytalne. W rzeczywistoœci
uprawnienia te posiada czterech sekretarzy s¹dowych (dwóch w WSG Byd-
goszcz, jeden w WSG Kraków, jeden w Zielonej Górze). Wskazaæ nale¿y, ¿e s¹
to uprawnienia emerytalne zwi¹zane ze sta¿em pracy w SZ RP, a nie z wie-
kiem, i zosta³y nabyte nie na wniosek, lecz ze wzglêdu na zmianê stanowisk
wojskowych na etaty cywilne, z zapewnieniem stabilnoœci zatrudnienia. Na
przyk³ad kierownik sekretariatu WSG w Zielonej Górze – trzynaœcie i pó³ roku
wys³ugi lat w SZ RP – po zapewnieniu stabilnoœci zatrudnienia przeszed³ do
s³u¿by cywilnej.

Kolejna sprawa to taka, ¿e pozostawia siê wykwalifikowan¹ kadrê se-
kretarzy oraz pracowników, nawet z dwudziestoletnim sta¿em pracy, bez za-
gwarantowania im etatów w s¹downictwie powszechnym, które stale cierpi
na brak wykwalifikowanej kadry administracyjnej (dorywczo zatrudnia siê
sta¿ystów skierowanych z urzêdów pracy).

Bardzo proszê o powtórne przeanalizowanie przedmiotowego projektu.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 22 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu

W odpowiedzi na wyst¹pienie Pana Senatora Stanis³awa Iwana w sprawie likwida-
cji Wojskowego S¹du Garnizonowego w Zielonej Górze, uprzejmie proszê Pana Mar-
sza³ka o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

S¹downictwo wojskowe zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Pra-
wo o ustroju s¹dów wojskowych sprawuje wymiar sprawiedliwoœci w sprawach kar-
nych w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja zadañ orzeczniczych
(podstawowej funkcji s¹dów) jest wiêc tak pochodn¹ zakresu kognicji s¹downictwa
wojskowego jak i wielkoœci oraz organizacji struktury wojska. Bezspornym jest zatem,
i¿ zachodz¹ce zmiany polegaj¹ce na zmniejszeniu liczebnoœci Si³ Zbrojnych RP, uzawo-
dowieniu armii, dyslokacji baz, instytucji i jednostek wojskowych, zniesieniu powszech-
nego obowi¹zku obrony, w radykalny sposób wp³ynê³y na stan przestêpczoœci ¿o³nierzy
– g³ównej grupy pods¹dnych s¹dów wojskowych. Równoczeœnie obszar spraw karnych
wyznaczaj¹cych kognicjê s¹dów wojskowych, zosta³ ograniczony przyjêciem w 2008 r.
nowelizacji Kodeksu postêpowania karnego, która – poparta przez wszystkie kluby
parlamentarne – w g³osowaniu uzyska³a niemal¿e jednomyœlnoœæ. Nowelizacja ta
okreœli³a, i¿ przestêpstwa, wykroczenia, w tym i skarbowe, pope³nione przez ¿o³nierzy,
o charakterze – najogólniej rzecz ujmuj¹c – niezwi¹zanym z obowi¹zkami s³u¿bowymi
¿o³nierza, nale¿¹ do w³aœciwoœci s¹dów powszechnych. Oczywist¹ konsekwencj¹ roz-
dzielenia dotychczasowej w³aœciwoœci s¹dów wojskowych jest znaczne zmniejszenie
iloœci rozpoznawanych spraw, co z kolei rzutowaæ musi na ograniczenie struktury tych
s¹dów.

Wojskowy S¹d Garnizonowy w Zielonej Górze po poprzedniej reorganizacji s¹dow-
nictwa wojskowego, pocz¹wszy do 1998 r. funkcjonowa³ jako Wydzia³ Zamiejscowy
Wojskowego Sadu Garnizonowego w Poznaniu. Zwiêkszenie liczby spraw i obci¹¿enia
s¹du spowodowa³o mo¿liwoœæ ponownego „usamodzielnienia siê” s¹du jako odrêbnej
jednostki orzeczniczej, co nast¹pi³o z dniem 1 stycznia 2002 r. Analiza danych staty-
stycznych wskazuje, i¿ WSG w Zielonej Górze jest s¹dem o niskim obci¹¿eniu i wp³ywie
spraw z obszaru swej w³aœciwoœci obejmuj¹cej jedno województwo – lubuskie. Brak
jest równie¿ przes³anek wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ istotnej zmiany i zwiêkszenie
wp³ywu spraw w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci.

Zestawiaj¹c stan obci¹¿enia obu porównywanych w wyst¹pieniu s¹dów (w Zielonej
Górze i w Poznaniu), stwierdziæ nale¿y, i¿ istotnie iloœæ spraw pozostaj¹cych do rozpoz-
nania w s¹dzie znoszonym jest wiêksza, tym niemniej wed³ug aktualnych danych, po
dwóch miesi¹cach br. nie jest to ró¿nica znaczna (jest to 10 spraw w stosunku do
13 osób). Natomiast przywo³ana œci¹galnoœæ kosztów s¹dowych i grzywien w Wojsko-
wym S¹dzie Garnizonowym w Poznaniu jest wy¿sza o 8% w przypadku przestêpstw
i 18% w przypadku wykroczeñ, w stosunku do danych z Wojskowego S¹du Garnizono-
wego w Zielonej Górze. W 2009 r. spoœród 27 ¿o³nierzy skazanych za przestêpstwa
i 57 skazanych za wykroczenia pope³nionych w czasie misji zagranicznych ¿aden
z nich nie by³ skazany przez WSG w Zielonej Górze. Równie¿ WSG w Poznaniu wed³ug
danych z I pó³rocza ubieg³ego roku obs³ugiwa³ wiêcej jednostek penitencjarnych z wiêk-
sz¹ iloœci¹ osób skazanych, tymczasowo aresztowanych, a przy tej samej iloœci are-
sztów dyscyplinarnych z wiêksz¹ iloœci¹ ¿o³nierzy zatrzymanych i osadzonych w trybie
ustawy o dyscyplinie wojskowej.

Odnosz¹c siê z kolei do zarzutu ograniczenia konstytucyjnego prawa obywatela do
s¹du stwierdziæ nale¿y, i¿ na³o¿ony na w³adzê wykonawcz¹ obowi¹zek oznacza zapew-
nienie sprawnego rozpoznania sprawy przez odpowiednio ukszta³towan¹ strukturê
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ustrojow¹ s¹downictwa. W³aœnie d¹¿eniem do zapewnienia odpowiedniej realizacji
prawa do s¹du jest wybór i pozostawienie WSG w Poznaniu, spoœród s¹siaduj¹cych
s¹dów o najni¿szym wp³ywie spraw, którego dogodniejsze po³o¿enie, lepsza infrastruk-
tura komunikacyjna sprzyja sprawniejszemu dostêpowi do s¹du z woj. lubuskiego
i kujawsko-pomorskiego, tj. z w³aœciwoœci znoszonych s¹dów w Zielonej Górze i Bydgo-
szczy.

Nietrafny jest nadto zarzut zwiêkszenia kosztów procesu karnego, a to wobec obo-
wi¹zywania licznie stosowanych przepisów umo¿liwiaj¹cych konsensualn¹ formê pro-
cesu karnego, tj. bez wymogu obecnoœci wszystkich uczestników postêpowania.

Równolegle z pracami legislacyjnymi zmierzaj¹cymi do racjonalizacji wykorzysta-
nia kadr s¹downictwa trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ ustawy Prawo o ustroju s¹dów
wojskowych. D¹¿eniem projektodawców nowelizacji jest zapewnienie mo¿liwoœci przej-
œcia sêdziów wojskowych ze znoszonych s¹dów w zasób kadry orzeczniczej s¹dów po-
wszechnych (co m.in. zauwa¿ono w wyst¹pieniu podkreœlaj¹c fakt delegowania sê-
dziów z WSG w Zielonej Górze do orzekania w s¹dzie powszechnym) oraz
pierwszeñstwo w zatrudnieniu w tych s¹dach urzêdników i pracowników znoszonych
s¹dów, choæ zgodziæ siê nale¿y, i¿ bêdzie to mia³o istotny wp³yw na podstawowe ¿ycio-
we problemy zwolnionych urzêdników i pracowników s¹du, których indywidualne
uwagi i plany w dalszym rozwoju zawodowym bêd¹ uwzglêdnione, w zamierzeniu pro-
jektodawcy, w mo¿liwie jak najwiêkszym stopniu.

Reorganizacja s¹downictwa wojskowego poprzez ukszta³towanie bardziej elastycz-
nej struktury organizacyjnej jest, wobec znacz¹cego spadku wp³ywu spraw, procesem
nieuniknionym, a rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zniesienia niektórych wojskowych s¹dów garnizonowych oraz zmiany rozpo-
rz¹dzenia w sprawie utworzenia s¹dów wojskowych oraz okreœlenia ich siedzib i obsza-
rów w³aœciwoœci (Dz. U. Nr 32, poz. 175) – w mojej ocenie – w dostatecznej mierze
uwzglêdnia koniecznoœæ racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej, jak i oszczêd-
noœæ œrodków finansowych wydatkowanych na wymiar sprawiedliwoœci.

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Piotr Kluz
Podsekretarz Stanu

OdpowiedŸ
MINISTRA
OBRONY NARODOWEJ

Warszawa, 2010.03.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora Stanis³awa Iwana pod-

czas 49. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 lutego 2010 r.
(BPS/DSK-043-2473/10) w sprawie likwidacji Wojskowego S¹du Garnizonowego w Zie-
lonej Górze, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

338 49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r.



Z dniem 1 lipca br. wchodzi w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych wojskowych s¹dów garnizo-
nowych oraz zmiany rozporz¹dzenia w sprawie utworzenia s¹dów wojskowych oraz
okreœlenia ich siedzib i obszarów w³aœciwoœci (Dz. U. Nr 32, poz. 175), które m.in. prze-
widuje rozformowanie wojskowych s¹dów garnizonowych w Bydgoszczy, Krakowie
i Zielonej Górze. Sprawy wszczête i niezakoñczone zostan¹ przejête przez wojskowe
s¹dy garnizonowe w Lublinie, Poznaniu i Warszawie.

Powy¿sze zamierzenie podyktowane by³o koniecznoœci¹ dostosowania liczby s¹dów
wojskowych i terytorialnego zakresu ich dzia³ania do obecnego stanu przestêpczoœci
w podleg³ych jednostkach wojskowych oraz zwi¹zanego z nim obci¹¿enia poszczegól-
nych s¹dów.

Zachodz¹ce zmiany polegaj¹ce na zmniejszeniu liczebnoœci Si³ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ich profesjonalizacji oraz w zakresie reorganizacji jednostek woj-
skowych, w radykalny sposób wp³ynê³y na stan przestêpczoœci ¿o³nierzy. Równoczeœ-
nie obszar spraw karnych wyznaczaj¹cych jurysdykcjê s¹dów wojskowych zosta³ ogra-
niczony w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. nowelizacji ustaw:
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze
zm.), z dnia 10 wrzeœnia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765 ze zm.) oraz z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postêpowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.). Spowodowa³o to zauwa¿alny
spadek liczby prawomocnych skazañ przez s¹dy wojskowe.

Wojskowy S¹d Garnizonowy w Zielonej Górze po poprzedniej reorganizacji s¹dow-
nictwa wojskowego, pocz¹wszy od 1998 r. funkcjonowa³ jako Wydzia³ Zamiejscowy
Wojskowego S¹du Garnizonowego w Poznaniu. Zwiêkszenie liczby spraw i obci¹¿enia
s¹du spowodowa³o mo¿liwoœæ ponownego „usamodzielnienia siê” jako odrêbnej jedno-
stki orzeczniczej, co nast¹pi³o z dniem 1 stycznia 2002 r. Analiza danych statystycz-
nych wskazuje, ¿e Wojskowy S¹d Garnizonowy w Zielonej Górze jest s¹dem o niskim
obci¹¿eniu i wp³ywie spraw z obszaru swej w³aœciwoœci obejmuj¹cej województwo lu-
buskie. Brak jest równie¿ przes³anek wskazuj¹cych na mo¿liwoœæ istotnej zmiany
i zwiêkszenia wp³ywu spraw w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci.

Zestawiaj¹c stan obci¹¿enia obu s¹dów porównywanych w oœwiadczeniu Pana Se-
natora Stanis³awa Iwana (w Zielonej Górze i Poznaniu), nale¿y stwierdziæ, ¿e istotnie
iloœæ spraw pozostaj¹cych do rozpoznania w s¹dzie znoszonym jest wiêksza, tym nie-
mniej, wed³ug aktualnych danych po dwóch miesi¹cach br., nie jest to ró¿nica znaczna
(jest to dziesiêæ spraw w stosunku do trzynastu osób). Natomiast przywo³ana œci¹gal-
noœæ kosztów s¹dowych i grzywien w Wojskowym S¹dzie Garnizonowym w Poznaniu
jest wy¿sza o 8% w przypadku przestêpstw i 18% w przypadku wykroczeñ, w stosunku
do danych z Wojskowego S¹du Garnizonowego w Zielonej Górze. Równie¿ Wojskowy
S¹d Garnizonowy w Poznaniu, wed³ug danych z pierwszego pó³rocza ubieg³ego roku,
obs³ugiwa³ wiêcej jednostek penitencjarnych z wiêksz¹ liczb¹ osób skazanych i tym-
czasowo aresztowanych, przy tej samej liczbie aresztów dyscyplinarnych, a z wiêksz¹
liczb¹ ¿o³nierzy zatrzymanych i osadzonych w trybie ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r.
o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 ze zm.).

Odnosz¹c siê z kolei do zarzutu ograniczenia konstytucyjnego prawa obywatela do
s¹du nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uczestnicy postêpowañ w s¹dach wojskowych to w przewa-
¿aj¹cej czêœci ¿o³nierze zawodowi, którzy obowi¹zek stawiennictwa na rozprawach rea-
lizuj¹ w oparciu o skierowania s³u¿bowe. Wydaje siê, ¿e zwiêkszenie kosztów procesu
karnego nie bêdzie mia³o miejsca ze wzglêdu na obowi¹zywanie licznie stosowanych
przepisów umo¿liwiaj¹cych konsensualn¹ formê procesu karnego, tj. bez wymogu
obecnoœci na rozprawie wszystkich uczestników postêpowania. D¹¿eniem do zapew-
nienia odpowiedniej realizacji konstytucyjnego prawa do s¹du jest wybór i pozostawie-
nie Wojskowego S¹du Garnizonowego w Poznaniu spoœród s¹siaduj¹cych s¹dów
o najni¿szym wp³ywie spraw, którego dogodniejsze po³o¿enie i lepsza infrastruktura
komunikacyjna sprzyjaj¹ sprawniejszemu dostêpowi do s¹du z województw lubuskie-
go i kujawsko-pomorskiego, tj. z w³aœciwoœci znoszonych s¹dów w Zielonej Górze
i Bydgoszczy.
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Równolegle z pracami legislacyjnymi zmierzaj¹cymi do racjonalizacji wykorzysta-
nia kadr s¹downictwa trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. –
Prawo o ustroju s¹dów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.). D¹¿e-
niem nowelizacji jest zapewnienie mo¿liwoœci przejœcia sêdziów wojskowych ze znoszo-
nych s¹dów do kadry orzeczniczej s¹dów powszechnych oraz preferowanie w zatrud-
nieniu w tych s¹dach urzêdników i pracowników znoszonych s¹dów, tym niemniej jed-
nak bêdzie to mia³o istotny wp³yw na podstawowe ¿yciowe problemy zwolnionych
urzêdników i pracowników s¹du, których indywidualne uwagi i plany w dalszym roz-
woju zawodowym bêd¹ uwzglêdniane w mo¿liwie najwiêkszym stopniu.

Do zatrudnionych w znoszonych s¹dach sêdziów i pracowników bêd¹ mia³y zasto-
sowanie uregulowania ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych, ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze
zm.), a tak¿e ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s¹dów i prokuratury
(Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.).

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 Piotra Kalety

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z dramatycznym apelem

mieszkañców wsi ¯elazno, w powiecie koœciañskim. Dotyczy on planu budo-
wy zespo³u elektrowni wiatrowych, które maj¹ stan¹æ na gruntach nale-
¿¹cych do wsi.

Budowa dziewiêtnastu elektrowni wiatrowych spowoduje nieodwracal-
n¹ degradacjê œrodowiska naturalnego i krajobrazu. Przemys³owe turbiny
wiatrowe s¹ Ÿród³em uporczywego ha³asu o du¿ym natê¿eniu oraz efektu mi-
gotania cienia, co mo¿e doprowadziæ nawet do zaburzeñ psychicznych, om-
dleñ czy padaczki, chorowaæ mog¹ równie¿ zwierzêta hodowlane. Wed³ug
planu zagospodarowania, najbli¿sze turbiny bêd¹ usytuowane zaledwie
400 m od najbli¿szych gospodarstw domowych. Dla porównania – w Niem-
czech minimalna odleg³oœæ turbin od siedzib ludzkich wynosi 2 km! Bliskoœæ
zabudowañ stwarza równie¿ zagro¿enie w czasie awarii, poniewa¿ eksplo-
zja turbiny porównywalna jest w skutkach do katastrofy lotniczej.

Nie bez znaczenia jest równie¿, ¿e nie mo¿na przebywaæ d³u¿ej ni¿ godzi-
nê na dobê w zasiêgu pracy turbiny. Emitowane przez turbiny infradŸwiêki,
które s¹ nies³yszalne dla ludzkiego ucha, stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla
zdrowia, powoduj¹c syndrom turbin wiatrowych oraz chorobê drganio-
wo-dŸwiêkow¹. Co wiêcej elektrownia wiatrowa spowoduje nieodwracaln¹
zmianê charakteru regionu z rolniczego na przemys³owy, przekreœli rozwój
agroturystyki i odbierze wsi atrakcyjnoœæ rekreacyjn¹. S¹siedztwo elektrow-
ni spowoduje spadek ceny ziemi i nieruchomoœci w ca³ej okolicy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Premiera z pytaniami.
Czy zezwolenie na budowê dziewiêtnastu elektrowni wiatrowych na te-

renie gminy Krzywiñ jest zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem w tym zakresie?
Czy ich dzia³anie mo¿e byæ szkodliwe dla zdrowia tamtejszych mieszkañ-
ców?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 1 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2010 r. (BPS/DSK-043-2475/10), doty-

cz¹ce oœwiadczenia Pana Senatora Piotra Kalety z³o¿onego na 49. posiedzeniu Senatu
RP w dniu 18 lutego 2010 r., wyjaœniam co nastêpuje.

1. Czy pozwolenie na budowê dziewiêtnastu elektrowni wiatrowych na terenie gminy
Krzywiñ jest zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem w tym zakresie?

2. Czy ich dzia³anie mo¿e byæ szkodliwe dla zdrowia tamtejszych mieszkañców?
Minister Gospodarki poprzez tworzone przepisy prawne zachêca potencjalnych in-

westorów do podejmowania dzia³añ w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, w tym
wiatrowej. Celem tych dzia³añ jest zapewnienie inwestorom optymalnych warunków
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie produkcji energii elektrycznej przy
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wykorzystaniu odnawialnych Ÿróde³ energii, w tym energii wiatru. Mechanizmy wspar-
cia zawarte s¹ w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Na wstêpie nale¿y podkreœliæ, ¿e polski porz¹dek prawny gwarantuje ka¿demu oby-
watelowi mo¿liwoœæ aktywnego i kreatywnego udzia³u w trakcie wszelkich procesów le-
gislacyjnych. Konsultacje spo³eczne s¹ podstaw¹ dialogu ze spo³eczeñstwem i przyczy-
niaj¹ siê do dok³adnego wyjaœnienia stanu faktycznego, tak aby pog³êbiæ zaufanie oby-
wateli do Pañstwa oraz œwiadomoœæ i kulturê prawn¹.

Poprzedzaj¹c omówienie kryteriów prawnych reguluj¹cych mo¿liwoœæ uzyskania
pozwolenia na budowê elektrowni wiatrowej nale¿y stwierdziæ, ¿e w polskim porz¹dku
prawnym ochrona œrodowiska posiada niew¹tpliwie pierwszoplanow¹ rangê konstytu-
cyjn¹ (art. 5 ust. 2 Konstytucji RP). Niemniej jednak ochrona œrodowiska nie mo¿e
ca³kowicie pozbawiaæ prawa do nieskrêpowanego podejmowania dzia³alnoœci gospo-
darczej (art. 17 ust. 2 Konstytucji RP), która posiada tak¿e konstytucyjn¹ rangê ochro-
ny prawnej.

Przechodz¹c do kwestii szczegó³owych uwarunkowañ prawnych umo¿liwiaj¹cych
budowê farmy wiatrowej nale¿y stwierdziæ, i¿ podstawowym aktem prawnym okreœla-
j¹cym procedurê uzyskania decyzji lokalizacyjnej jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.
(u.p.z.p.). Zgodnie z przepisami u.p.z.p. uzyskanie decyzji lokalizacyjnej mo¿e nast¹piæ
poprzez uchwalenie nowego lub zmienionego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo w przypadku jego braku, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach
zabudowy.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (plan) poprze-
dza d³ugotrwa³y proces sporz¹dzania studium uwarunkowañ i kierunków zabudowy
(studium), w którym uwzglêdnia siê, m.in. warunki i jakoœæ ¿ycia mieszkañców, w tym
ochrony ich œrodowiska, obszary oraz zasady ochrony œrodowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk (art. 10 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 3
u.p.z.p.). Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e uchwa³ê rady gminy o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania studium og³asza siê w prasie miejscowej, poprzez obwieszenie, a tak¿e
w sposób zwyczajowo przyjêty w danej miejscowoœci, z mo¿liwoœci¹ sk³adania przez
wszystkich zainteresowanych uwag w terminie nie krótszym ni¿ 21 dni od dnia og³o-
szenia (art. 11 pkt 1 u.p.z.p.). Projekt zostaje poddany szerokim konsultacjom z orga-
nami wymienionymi w art. 11 pkt 5–8 u.p.z.p., w³¹cznie z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Œrodowiska. Do projektu wprowadza siê zmiany wynikaj¹ce z uzyskanych
opinii. Wg powy¿szych zasad gmina obowi¹zana jest do wczeœniejszego og³oszenia
o wy³o¿eniu projektu studium do publicznego wgl¹du na co najmniej 14 dni przed
dniem jego wy³o¿enia, po czym wyk³ada siê ten projekt wraz z prognoz¹ oddzia³ywania
na œrodowisko do publicznego wgl¹du na okres co najmniej 30 dni oraz organizuje siê
w tym czasie dyskusjê publiczn¹ nad przyjêtymi rozwi¹zaniami w projekcie studium.
Niezale¿nie od powy¿szego wyznacza siê w og³oszeniu termin, w którym osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wno-
siæ uwagi dotycz¹ce projektu studium. Termin ten nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 21 dni od
dnia zakoñczenia okresu wy³o¿enia studium. Na podstawie uchwalonego przez radê
gminy studium uwarunkowañ i kierunków zabudowy, nastêpuje opracowanie projek-
tu gminnego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym uwzglêdnia siê obo-
wi¹zkowo m.in. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Procedura og³oszenia uchwa³y rady gminy
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu miejscowego, zg³aszania uwag i wniosków
przed przyst¹pieniem do sporz¹dzania planu, a tak¿e konsultacji spo³ecznych doty-
cz¹cych opracowanego projektu planu, przebiega analogicznie jak w przypadku spo-
rz¹dzania studium (art. 17 i 18 u.p.z.p.).

Wyjaœnienia przy tym wymaga, i¿ niezale¿nie od powy¿ej wskazanych wymogów
przeprowadzania szerokich konsultacji spo³ecznych studium i planu, dokumenty te
wymagaj¹ przeprowadzenia równoleg³ego postêpowania w sprawie strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko, zgodnie z przepisem w art. 46 ustawy z dnia 3 paŸdzier-
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nika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñ-
stwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z póŸn. zm. (u.o.o.s.). Przed opracowaniem strategicznej oceny od-
dzia³ywania na œrodowisko sporz¹dza siê prognozê (art. 51 u.o.o.s.). Organ opracowu-
j¹cy projekt studium oraz planu poddaje projekty wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na
œrodowisko opiniowaniu przez w³aœciwe organy wymienione w art. 57 i 58 u.o.o.s. W³aœ-
ciwe organy wydaj¹ opiniê w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Organ opra-
cowuj¹cy projekt dokumentu zapewnia równie¿ mo¿liwoœæ udzia³u spo³eczeñstwa
w opracowaniu strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Udzia³ spo³eczeñ-
stwa w pracach nad ww. dokumentem reguluj¹ przepisy dzia³u III rozdzia³u 1 i 3
u.o.o.s. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektu studium i pla-
nu okreœlaj¹ przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(art. 54 ust. 3 u.o.o.s.).

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ww.
akty prawne przewiduj¹ odmienn¹ procedurê umo¿liwiaj¹c¹ wznoszenie farm wiatro-
wych. W takim stanie prawnym podstawowym niezbêdnym warunkiem jest wyst¹pie-
nie przez inwestora z wnioskiem o decyzjê o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. W œwietle art. 72 ust. 1 pkt 3 u.o.o.s. przed wydaniem decyzji o warunkach za-
budowy istnieje obowi¹zek uzyskania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
Postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarun-
kowaniach prowadzi w³aœciwy organ, wg kryterium przedsiêwziêæ wymienionych
w art. 75 u.o.o.s., którym jest w zale¿noœci od przedsiêwziêcia: regionalny dyrektor
ochrony œrodowiska; starosta; dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych;
wójt, burmistrz, prezydent miasta. Art. 79 ust. 1 u.o.o.s stanowi, i¿ „przed wydaniem
decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach organ w³aœciwy do jej wydania zapewnia
mo¿liwoœæ udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu, w ramach którego przeprowadza
siê ocenê oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko”. W ramach postêpowania
o wydanie decyzji o warunkach œrodowiskowych w przypadku projektu budowy elek-
trowni wiatrowych istnieje obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania takiego
przedsiêwziêcia na œrodowisko. Wymóg ten wynika z faktu, i¿ inwestycje w elektrownie
wiatrowe zaliczaj¹ siê do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowis-
ko w oparciu o przepisy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w spra-
wie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowis-
ko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia
do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
z póŸn. zm.). Obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla
elektrowni wiatrowych wynika równie¿ z mo¿liwoœci znacz¹cego ich oddzia³ywania na
siedliska przyrodnicze oraz gatunki roœlin i zwierz¹t, dla których zosta³ wyznaczony
obszar ochrony Natura 2000.

Udzia³ spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska reguluj¹ przepisy art. 29–32 u.o.o.s.,
które stanowi¹, i¿ ka¿dy ma prawo sk³adania uwag i wniosków w postêpowaniu, które
wymaga udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu przed wydaniem decyzji o œrodowis-
kowych uwarunkowaniach dotycz¹cej budowy elektrowni wiatrowej. Dostêp spo³e-
czeñstwa do informacji o œrodowisku i jego ochronie gwarantuje przepis art. 21 ust. 1
u.o.o.s., który nakazuje publikacjê tych danych w publicznie dostêpnych wykazach
zamieszczonych na oficjalnych stronach internetowych urzêdów oraz podmiotowych
stronach serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. Powy¿sze dane doty-
cz¹ w szczególnoœci prognoz oddzia³ywania na œrodowisko, wniosków o wydanie decy-
zji oraz decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach (art. 21 ust. 2 pkt 7 i 9 u.o.o.s.).

Dopiero po uzyskaniu decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, wg skrótowo
omówionej powy¿ej procedury, mo¿na ubiegaæ siê o wydanie decyzji o warunkach za-
budowy.

Na podstawie art. 60 ust. 1 u.p.z.p. decyzjê o warunkach zabudowy wydaje, z za-
strze¿eniem zabudowy na terenach zamkniêtych, wójt, burmistrz albo prezydent mia-
sta. W oparciu o dyspozycjê art. 53 ust. 4 u.p.z.p. projekt decyzji o warunkach
zabudowy wymaga uzgodnienia z:
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� ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia w odniesieniu do inwestycji lokalizowa-
nych w miejscowoœciach uzdrowiskowych;

� wojewódzkim konserwatorem zabytków dla obszarów i obiektów objêtych ochron¹
konserwatorsk¹;

� dyrektorem urzêdu morskiego dla obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portów i przystani;

� w³aœciwym organem nadzoru górniczego dla terenów górniczych;

� w³aœciwym organem administracji geologicznej dla terenów zagro¿onych osuwa-
niem siê mas ziemnych;

� organami w³aœciwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leœnych oraz melio-
racji wodnych;

� dyrektorem parku narodowego w odniesieniu do obszarów po³o¿onych w grani-
cach parku i jego otuliny;

� Regionalnym Dyrektorem Ochrony Œrodowiska w odniesieniu do innych obszarów
objêtych ochron¹ na podstawie przepisów o ochronie przyrody;

� w³aœciwym zarz¹dc¹ drogi w odniesieniu do obszarów pasa drogowego.

Po uzyskaniu wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego lub w przypadku jego braku – decyzji o warunkach zabudowy (poprzedzonej de-
cyzj¹ o œrodowiskowych uwarunkowaniach), nale¿y z³o¿yæ wniosek o decyzjê o pozwo-
lenie na budowê. Przepisy dotycz¹ce warunków budowy okreœlone s¹ w ustawie z 7 lip-
ca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118. z póŸn. zm.). Zgodnie
z art. 3 pkt 3 ww. ustawy „budowle” to „czêœci budowlane urz¹dzeñ technicznych
(m.in. elektrowni wiatrowych) oraz fundamenty pod maszyny i urz¹dzenia, jako odrêb-
ne pod wzglêdem technicznym czêœci przedmiotów sk³adaj¹cych siê na ca³oœæ u¿ytko-
w¹”. Przed z³o¿eniem wniosku o pozwolenie na budowê elektrowni wiatrowej, nale¿y
uzyskaæ, w przypadku gdy nie by³o jej wczeœniej wydanej, decyzjê o œrodowiskowych
uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 u.o.o.s.).

Nale¿y w tym miejscu wspomnieæ, ¿e dodatkow¹ gwarancjê ochrony œrodowiska
konstytuuje przepis art. 76 u.o.o.s., który upowa¿nia Generalnego Dyrektora Ochrony
Œrodowiska do wyst¹pienia z wnioskiem o stwierdzenie niewa¿noœci decyzji o œrodo-
wiskowych uwarunkowaniach, co oznacza mo¿liwoœæ usuniêcia z obrotu prawnego
nawet takiej decyzji, która sta³a siê ostateczna na skutek up³ywu terminu do wniesie-
nia odwo³ania na tê decyzjê.

Wymaga zaznaczenia, i¿ inwestycje w elektrownie wiatrowe z tytu³u stwarzania
przeszkód lotniczych, obowi¹zane s¹ spe³niaæ wymagania techniczne, okreœlone w roz-
porz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zg³asza-
nia oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z póŸn. zm.).
Zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem dla elektrowni wiatrowych wymagane jest dzienne
i nocne oznakowanie przeszkodowe, a tak¿e zg³oszenie do odpowiednich organów ad-
ministracji lotniczej.

Kwestiê odleg³oœci zabudowy od elektrowni wiatrowej reguluj¹ przepisy rozpo-
rz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów ha³asu w œrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Wg norm tego rozporz¹dze-
nia dopuszczalny poziom ha³asu w ci¹gu dnia wynosi od 50 do 60 dB, natomiast
w ci¹gu nocy od 40 do 45 dB.

Kolejnym warunkiem budowy elektrowni wiatrowej jest spe³nienie wymogów wyni-
kaj¹cych z rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w spra-
wie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Przepisy powy¿-
szego rozporz¹dzenia dotycz¹ zabezpieczenia œrodowiska przed emisj¹ szkodliwych fal
elektromagnetycznych, a tak¿e zabezpieczenia przed pora¿eniem pr¹dem oraz ³adun-
kami elektrostatycznymi.

Niezale¿nie od przedstawionych powy¿ej przepisów prawnych warunkuj¹cych bu-
dowê elektrowni wiatrowych oraz gwarantuj¹cych aktywny udzia³ spo³eczeñstwa w po-
dejmowaniu decyzji o lokalizacji takich inwestycji, istniej¹cy porz¹dek prawny umo¿li-
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wia ustanowienie dodatkowych obostrzeñ dla budowy elektrowni wiatrowych w miej-
scu, w którym powoduje to sprzeciw lokalnej spo³ecznoœci. Mo¿liwym rozwi¹zaniem
w tym zakresie, np. dla spo³ecznoœci wsi ¯elazno, Bielewo i Wieszkowo by³o skierowa-
nie do w³adz gminnych zastrze¿eñ dotycz¹cych planowanych na obszarze tych gmin
elektrowni wiatrowych. W oparciu o informacje spo³ecznoœci lokalnej rada gminy mog-
³aby okreœliæ dodatkowe kryteria dla elektrowni wiatrowych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego. Takie kryteria mog¹ dotyczyæ np.: maksymalnej
wysokoœci skrajnego punktu ³opaty œmig³a w pozycji pionowej ponad poziom terenu,
na którym stoi elektrownia wiatrowa; minimalnej odleg³oœci od zabudowy przeznaczo-
nej na sta³y pobyt ludzi; minimalnej odleg³oœci od granicy lasu; minimalnej odleg³oœci
od dróg publicznych; minimalnej odleg³oœci elektrowni wiatrowej od: rezerwatów i lêgo-
wisk, od siedlisk or³ów i czapli; od rezerwatów flory; istniej¹cych i projektowanych ob-
szarów chronionych, oraz jezior o znaczeniu rekreacyjnym; koloru konstrukcji wie¿y
i turbiny; sposobów zagospodarowania wód deszczowych z placów manewrowych wo-
kó³ wie¿ oraz dróg wewnêtrznych dojazdowych wykonanie sta³ego oznakowania prze-
szkodowego; sposobów i tras przesy³u energii elektrycznej wytwarzanej w elektrow-
niach wiatrowych.

Z dokumentacji otrzymanej od w³adz gminy Krzywiñ wynika, ¿e zosta³y spe³nione
wskazane powy¿ej elementy proceduralne przewidziane podczas realizacji wspomnia-
nej inwestycji, tj.:

1. Jesieni¹ 2007 r. inwestor (Finadvice Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie przy al. Wi-
lanowskiej 105/106–107) przedstawi³ w³adzom gminy oraz mieszkañcom propo-
zycjê budowy farm wiatrowych,

2. Mieszkañcy wyrazili zainteresowanie przedmiotow¹ inwestycj¹, lecz w tym przy-
padku, konieczne by³y zmiany w studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiñ, a nastêpnie opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego (do dokumentów tych, zgodnie z przekazany-
mi informacjami by³y prowadzone konsultacje i dyskusje spo³eczne),

3. Dnia 25 wrzeœnia 2008 r. gmina przyst¹pi³a do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków si³owni wiatrowych w ob-
rêbie wsi Bielewo, Wieszkowo i ¯elazno wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodo-
wisko,

4. Dnia 20 paŸdziernika 2008 r. gmina przyst¹pi³a do sporz¹dzania zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Krzywiñ dla terenów parków wiatrowych w obrêbie wsi Bielewo, Wieszkowo i ¯e-
lazno,

5. Dnia 24 lutego 2009 r. na wniosek inwestora w³adze gminy Krzywiñ wszczê³y po-
stêpowanie w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgo-
dy na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na „Budowie zespo³u elektrowni
wiatrowych ¯elazno” co zaskutkowa³o zwróceniem siê z odpowiednimi pismami
do w³aœciwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Po-
znaniu oraz Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

6. Dnia 18 marca 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Poznaniu wy-
da³ opiniê w sprawie obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodo-
wisko dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie zespo³u elektrowni wiatro-
wych ¯elazno, wskazuj¹c katalog zagadnieñ jakie powinny zostaæ zamieszczone
w raporcie,

7. Dnia 21 kwietnia 2009 r. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyda³ opiniê
o obowi¹zku przeprowadzania oceny oddzia³ywania na œrodowisko i okreœli³ za-
kres i elementy jakie powinien zawieraæ raport,

8. Postanowieniem z dnia 18 maja 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ na³o¿y³
na wnioskodawcê obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowis-
ko dla planowanego przedsiêwziêcia pt. „Budowa zespo³u elektrowni wiatrowych
¯elazno” w miejscowoœciach Bielewo, Wieszkowo i ¯elazno,

9. W lipcu 2009 r. firma HEKO z Poznania sporz¹dzi³a raport o ocenie oddzia³ywania
na œrodowisko,
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10. Dnia 11 sierpnia 2009 r. gmina uchwali³a zmiany do studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiñ dla terenów
parków wiatrowych w obrêbie wsi Bielewo, Wieszkowo i ¯elazno,

11. Dnia 26 sierpnia 2009 r. Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie
z zastrze¿eniami zaopiniowa³ œrodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przed-
miotowego przedsiêwziêcia pod wzglêdem wymagañ higieniczno-zdrowotnych,

12. Dnia 14 paŸdziernika 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Pozna-
niu wyda³ postanowienie o uzgodnieniu realizacji przedsiêwziêcia w toku postêpo-
wania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach,

13. Dnia 28 paŸdziernika 2009 r. gmina uchwali³a miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko dla terenów parków
si³owni wiatrowych w obrêbie wsi Bielewo, Wieszkowo i ¯elazno,

14. Dnia 9 listopada 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ wyda³ decyzjê o œrodo-
wiskowych uwarunkowaniach z zobowi¹zaniem inwestora do wype³nienia warun-
ków wyra¿onych w opiniach i uzgodnieniach,

15. Po up³ywie prawie trzech miesiêcy w dniu 29 stycznia 2010 r. do Burmistrza Mia-
sta i Gminy Krzywiñ oraz Rady Miejskiej Miasta i Gminy Krzywiñ wp³ywa protest
mieszkañców wsi ¯elazno wobec planów budowy zespo³u elektrowni wiatrowych
w obrêbie wsi Bielewo, Wieszkowo i ¯elazno,

16. Dnia 12 lutego 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ zwróci³ siê do Pañstwo-
wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Œrodowiska w Poznaniu, z proœb¹ o ustosunkowanie siê do postawionych zarzu-
tów i opinii,

17. Dnia 23 lutego 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska podtrzyma³
uzgodnienia zawarte w postanowieniu z dnia 14 paŸdziernika 2009 r.,

18. Dnia 8 marca 2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiñ skierowa³ do Samorz¹do-
wego Kolegium Odwo³awczego wniosek z dnia 28 lutego 2010 r. o stwierdzenie nie-
wa¿noœci decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiñ z dnia 9 listopada 2009 r.

Z punktu widzenia wykonania wczeœniej wspomnianych procedur, dzia³ania wyko-
nane przez w³adze Miasta i Gminy Krzywiñ odpowiadaj¹ obowi¹zkom zarówno œrodo-
wiskowym jak i wieloetapowym konsultacjom spo³ecznym i nie budz¹ zastrze¿eñ.

Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y wyjaœniæ, ¿e aktualnie prowadzone przed Samo-
rz¹dowym Kolegium Odwo³awczym w Lesznie postêpowanie w przedmiocie oceny praw-
nej ww. decyzji o warunkach œrodowiskowych jest wyrazem szerokich uprawnieñ
spo³ecznoœci do wnioskowania o wy³¹czenie z obrotu prawnego decyzji, które budz¹
sprzeciw spo³eczny.

Ponadto nale¿y zaznaczyæ, ¿e Minister Gospodarki nie jest w³aœciwy do oceny zgod-
noœci z prawem przeprowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiñ procedury
administracyjnej. Minister Gospodarki nie mo¿e te¿ kontestowaæ prawid³owoœci i le-
galnoœci decyzji lub postanowieñ wydawanych przez Pañstwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Poznaniu.
Nie le¿y równie¿ we w³aœciwoœci Ministra Gospodarki ocena wp³ywu wspomnianej in-
westycji na zdrowie mieszkañców.

Bior¹c pod uwagê postêpowanie nadzorcze, jakie jest prowadzone przez SKO w Le-
sznie uwa¿am, ¿e orzeczenie tego organu rozstrzygnie w¹tpliwoœci podniesione w o-
œwiadczeniu Pana Senatora Piotra Kalety.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Dariusz Bogdan
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z otrzymanym apelem od rodziców i opiekunów dzieci nie-

pe³nosprawnych, dotycz¹cym proœby o podjêcie inicjatywy legislacyjnej, któ-
rej celem by³oby stworzenie podstaw prawnych do podwy¿szenia wysokoœci
œwiadczenia pielêgnacyjnego, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Opieka nad dzieæmi niepe³nosprawnymi jest bardzo ciê¿k¹ i odpowie-
dzialn¹ prac¹. Trwa nie osiem, a dwadzieœcia cztery godziny na dobê. Praca
ta wymaga ci¹g³ych poœwiêceñ i wyrzeczeñ, a przy tym w wielu przypadkach
nie ma perspektywy, ¿e kiedykolwiek siê skoñczy.

Wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów, rodzic rezygnuj¹cy z pracy zawodo-
wej na rzecz opieki nad chorym dzieckiem – legitymuj¹cym siê orzeczeniem
o niepe³nosprawnoœci w stopniu znacznym albo orzeczeniem ze wskazaniem
koniecznoœci sta³ej lub d³ugotrwa³ej pomocy osoby trzeciej w egzystencji i re-
habilitacji – mo¿e ubiegaæ siê o œwiadczenie pielêgnacyjne. W chwili obecnej
wysokoœæ œwiadczenia pielêgnacyjnego wynosi 520 z³.

W moim przekonaniu, dziœ ustawa o œwiadczeniach rodzinnych nie daje
takim osobom szans na godziwe funkcjonowanie w spo³eczeñstwie. Uwa-
¿am, ¿e nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, by, dziêki odpowiedniej noweliza-
cji ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, uprawniony do ich pobierania
rzeczywisty opiekun dziecka niepe³nosprawnego – legitymuj¹cego siê orze-
czeniem o niepe³nosprawnoœci i wymagaj¹cego bez wzglêdu na wiek ci¹g³ej
pomocy w egzystencji i rozwoju – mia³ prawo do œwiadczenia pielêgnacyjne-
go zapew- niaj¹cego zarówno jemu, jak i jego dziecku godziwe ¿ycie, lecze-
nie i rehabilitacjê.

Dlatego chcia³bym zaproponowaæ rozwa¿enie podwy¿szenia œwiadczenia
pielêgnacyjnego do kwoty minimalnego wynagrodzenia w naszym kraju oraz
op³acania sk³adek emerytalno-rentowych rodzicom rezygnuj¹cym z pracy i od-
prowadzania tych sk³adek do dnia osi¹gniêcia przez nich wieku emerytalnego.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy
w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ rodzin na co dzieñ opiekuj¹cych siê
osobami niepe³nosprawnymi Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przewi-
duje zwiêkszenie kwoty œwiadczenia pielêgnacyjnego z kwoty 520 z³ do kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 25 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 10 marca 2010 r. dotycz¹ce

oœwiadczenia senatora Piotra Kalety z³o¿onego podczas 49. posiedzenia Senatu RP
w sprawie podjêcia inicjatywy legislacyjnej w celu podwy¿szenia wysokoœci œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepe³nosprawnych, uprzejmie in-
formujê.
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Nie jest planowane zrównanie wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego, a tym sa-
mym i podstawy op³acania z bud¿etu pañstwa sk³adek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe za osoby otrzymuj¹ce œwiadczenie pielêgnacyjne, z wysokoœci¹ minimalnego
wynagrodzenia za pracê. Istot¹ œwiadczenia pielêgnacyjnego jest czêœciowe zrekom-
pensowanie osobie opiekuj¹cej siê niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny faktu rezyg-
nacji z aktywnoœci zawodowej, a nie zast¹pienie wynagrodzenia.

Z istoty rzeczy ka¿de œwiadczenie spo³eczne, a wiêc tak samo œwiadczenie pielêgna-
cyjne, jak i renta lub emerytura, s³u¿y tylko czêœciowemu zrekompensowaniu utraty
potencjalnego wynagrodzenia, a nie ma na celu w pe³ni wynagrodzenie to zast¹piæ.
St¹d wysokoœæ œwiadczenia spo³ecznego zastêpuj¹cego potencjalnie utracone wyna-
grodzenie nigdy nie mo¿e byæ na tym samym poziomie co wynagrodzenie. W przypadku
œwiadczeñ spo³ecznych finansowanych przez bud¿et pañstwa, a nie w trybie sk³adek
ubezpieczeniowych, wysokoœæ takiego œwiadczenia jest bezpoœrednio zwi¹zana z sy-
tuacj¹ bud¿etu pañstwa. Dlatego te¿, aktualna wysokoœæ œwiadczenia pielêgnacyjnego
(520 z³ – kwota do której w ostatnim czasie – od 1 listopada 2009 r. – podwy¿szono wy-
sokoœæ tego œwiadczenia) odzwierciedla mo¿liwoœci bud¿etu pañstwa w tym zakresie.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e dodatkowo wydatki bud¿etu pañstwa na œwiadczenia
pielêgnacyjne systematycznie rosn¹ tak¿e w zwi¹zku z rozszerzeniem siê zakresu osób
uprawnionych do œwiadczenia, co jest wynikiem orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 18 lipca 2008 r. (sygn. akt P 27/07) oraz z dnia 22 lipca 2008 r. (sygn. akt P
41/07), oraz w zwi¹zku z uchyleniem od 1 stycznia 2010 r. kryterium dochodowego.
Sytuacja ta istotnie ogranicza mo¿liwoœæ dalszego zwiêkszenia wysokoœci œwiadczenia
pielêgnacyjnego.

Tym niemniej, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e aktualna wielkoœæ wsparcia materialnego dla
rodzin, w tym rodzin z osobami niepe³nosprawnymi jest niewystarczaj¹ca, planuje siê,
¿e jeœli tylko sytuacja finansowa pañstwa na to pozwoli – kierunkiem dalszych dzia³añ
s³u¿¹cych zwiêkszeniu wsparcia materialnego dla rodzin z dzieæmi niepe³nosprawnymi
bêdzie podwy¿szanie wysokoœci œwiadczeñ rodzinnych adresowanych do tych rodzin,
w tym wysokoœci œwiadczenia pielêgnacyjnego.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 paŸ-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137,
poz. 887, z póŸn. zm.), do kompetencji organu w³aœciwego nale¿y op³acanie sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadaj¹cej wysokoœci œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego przys³uguj¹cego na podstawie przepisów o œwiadczeniach rodzin-
nych przez okres niezbêdny do uzyskania okresu ubezpieczenia (sk³adkowego
i niesk³adkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietê i 25-letniego przez mê¿czyz-
nê, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 20 lat, za osobê pobieraj¹c¹ œwiadczenie pielêgnacyjne.

Osi¹gniêcie przez osobê otrzymuj¹c¹ œwiadczenie pielêgnacyjne powy¿szych okre-
sów ubezpieczeniowych jest wystarczaj¹ce do nabycia prawa do emerytury po osi¹g-
niêciu wymaganego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mê¿czyzn). Z tego
wzglêdu nie planuje siê op³acania z bud¿etu pañstwa sk³adek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe za osoby otrzymuj¹ce œwiadczenie pielêgnacyjne, które osi¹gnê³y ju¿
ww. okresy ubezpieczenia.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu

348 49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r.



Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê w ostatnim czasie informacjami prasowy-

mi, dotycz¹cymi planowanej przez Skarb Pañstwa prywatyzacji Miêdzynaro-
dowych Targów Poznañskich, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Plany prywatyzacji poznañskiej spó³ki pojawi³y siê ju¿ w kwietniu
2008 r. Miêdzynarodowe Targi Poznañskie znalaz³y siê w przyjêtym wów-
czas przez resort planie prywatyzacyjnym. Na pocz¹tku tego roku Minister-
stwo Skarbu Pañstwa rozpoczê³o przygotowania do tego kroku. Wed³ug
planu, poznañskie targi maj¹ zostaæ sprywatyzowane do 2011 r.

Miêdzynarodowe Targi Poznañskie s¹ spó³k¹ o olbrzymim znaczeniu dla
Poznania i Wielkopolski. Targi pe³ni¹ bardzo wa¿n¹ rolê w promocji kraju i re-
gionu, s¹ istotnym elementem w rozwoju wszystkich dziedzin gospodarki.
Sta³y siê one nie tylko miejscem coraz liczniejszych imprez handlowych, ale
i miejscem kongresów, konferencji, czêsto o œwiatowym zasiêgu, a tak¿e im-
prez sportowych i wielu wydarzeñ kulturalno-artystycznych. Wydarzenia te
jednoznacznie promuj¹ miasto i region, to dziêki targom Poznañ i Wielkopol-
ska sta³y siê wizytówk¹ naszego kraju, symbolem jego prê¿nego rozwoju
i sukcesu gospodarczego ostatnich dekad. MTP pe³ni¹ kluczow¹ ekonomicz-
n¹ rolê w rozwoju miasta. W sposób poœredni zapewniaj¹ pracê nie tylko biz-
nesmenom, ale i hotelarzom, taksówkarzom czy w³aœcicielom restauracji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
1. Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa faktycznie planuje sprywatyzowaæ

Miêdzynarodowe Targi Poznañskie?
2. Czy w drodze prywatyzacji zostan¹ uwzglêdnione interesy Poznania

i województwa wielkopolskiego?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2477/10),

poni¿ej przedstawiam stanowisko do zagadnieñ podniesionych w oœwiadczeniu Pana
Senatora Piotra Kalety w sprawie prywatyzacji Miêdzynarodowych Targów Poznañ-
skich.

1) Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa faktycznie planuje sprywatyzowaæ Miêdzyna-
rodowe Targi Poznañskie?

Zgodnie z przyjêtym uchwa³¹ Rady Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. Planem
Prywatyzacji na lata 2008–2011 udzia³y Spó³ki przeznaczone zosta³y do odp³atnego
zbycia na rzecz inwestora wy³onionego w drodze negocjacji, a termin zakoñczenia pry-
watyzacji okreœlony zosta³ na rok 2011.

W dniu 24 lutego 2010 r. do Ministerstwa Skarbu Pañstwa wp³yn¹³ wniosek Prezy-
denta Miasta Poznania o nieodp³atne zbycie na rzecz miasta Poznania jednej trzeciej
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posiadanych przez Skarb Pañstwa udzia³ów w spó³ce Miêdzynarodowe Targi Poznañ-
skie Sp. z.o.o. oraz Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego o nieodp³atne zbycie na
rzecz Województwa Wielkopolskiego dwóch trzecich posiadanych przez Skarb Pañstwa
udzia³ów w ww. spó³ce. Obecnie ww. wnioski s¹ analizowane przez Departament Praw-
ny MSP. Podjêcie przez Ministra Skarbu Pañstwa decyzji w sprawie komunalizacji bê-
dzie mo¿liwe dopiero po uzyskaniu opinii Departamentu Prawnego na temat
formalnoprawnych mo¿liwoœci uwzglêdnienia przedmiotowych wniosków.

2) Czy w drodze prywatyzacji zostan¹ uwzglêdnione interesy Poznania i wojewódz-
twa wielkopolskiego?

Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami spó³ka Miêdzynarodowe Targi Poznañskie bêdzie
prywatyzowana w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia. Ten tryb
prywatyzacji jest stosowany na ogó³ wobec du¿ych spó³ek, których pakiety udzia-
³ów/akcji s¹ zbywane na rzecz inwestora strategicznego. Jest to tryb daj¹cy mo¿liwoœæ
wp³ywu na wybór przysz³ego inwestora, umo¿liwia bowiem zawarcie w umowie sprze-
da¿y udzia³ów tak¿e innych poza cen¹ zobowi¹zañ, do których realizacji bêdzie zobligo-
wany przysz³y w³aœciciel Spó³ki. Maj¹c na uwadze istniej¹c¹ strukturê udzia³ow¹
w Spó³ce, w której Miasto Poznañ jest posiadaczem 40% udzia³ów, sprzeda¿ 60%
udzia³ów Spó³ki nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa nie stanowi zagro¿enia dla dalszego
rozwoju Miêdzynarodowych Targów Poznañskich oraz realizacji misji i celów, dla któ-
rych Spó³ka zosta³a powo³ana. Zgodnie bowiem z umow¹ Spó³ki wszystkie strategiczne
decyzje dotycz¹ce Spó³ki wymagaj¹ akceptacji udzia³owca – Miasta Poznañ.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Piotra Kalety

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Po zapoznaniu siê z raportem otrzymanym od Fundacji Batorego i stowa-

rzyszenia „Centrum Praw Ojca i Dziecka”, dotycz¹cym nieprawid³owoœci
w funkcjonowaniu rodzinnych oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Rodzinne oœrodki diagnostyczno-konsultacyjne zaczê³y powstawaæ
w Polsce na prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych jako oœrodki
pomocnicze dla s¹downictwa rodzinnego. Pocz¹tkowo zajmowa³y siê bada-
niem dzieci zanim trafi³y one do poprawczaków i oœrodków wychowawczych,
póŸniej rozszerzono ich uprawnienia tak¿e na sferê mediacji i oceny umiejêt-
noœci wychowawczych rodziców podczas rozwodów. Dzisiaj ich g³ównym za-
daniem jest wydawanie opinii na potrzeby s¹dów rodzinnych w trzech
zasadniczych rodzajach spraw: rozwodowych, opiekuñczych i karnych doty-
cz¹cych nieletnich.

Fundacja Batorego i stowarzyszenie „Centrum Praw Ojca i Dziecka” opi-
sa³y w swoim raporcie ponad osiemdziesi¹t kontrowersyjnych decyzji wyda-
nych przez RODK i przyjrza³y siê pracy trzydziestu z szeœædziesiêciu szeœciu
tych oœrodków. Niestety, okaza³o siê, ¿e ich funkcjonowanie oraz wydawane
przez nie opinie bardzo czêsto nie spe³niaj¹ ¿adnych norm. W opiniach RODK
wyraŸna jest tendencja do faworyzowania matek w sporach o opiekê nad
ma³oletnimi, przy jednoczesnej postawie dyskryminacyjnej w stosunku do oj-
ców. Mo¿na s¹dziæ, ¿e Ÿród³em tego typu praktyk jest fakt g³êbokiego zako-
rzenienia w spo³eczeñstwie tradycyjnego podzia³u ról cz³onków rodziny,
a wiêc zwyczajowe przypisywane matkom roli opieki nad dzieæmi. St¹d
wyp³ywaæ mo¿e emanuj¹ce z licznych opinii RODK przeœwiadczenie, ¿e nieza-
le¿nie od zbie¿nych mo¿liwoœci, cech i relacji obojga rodziców z ma³oletnimi
z zasady sugeruje siê, i¿ dzieci powinny zamieszkaæ z matk¹. Nie bez znacze-
nia pozostawaæ mo¿e równie¿ fakt, ¿e w znacznej wiêkszoœci psychologami
i pedagogami sporz¹dzaj¹cymi omawiane opinie s¹ kobiety. To równie¿ mo¿e
powodowaæ niewyt³umaczaln¹ przychylnoœæ opinii w stosunku do matek.

Wiêkszoœæ analizowanych opinii by³a zdecydowanie niekorzystna dla
badanych ojców. W ponad szeœædziesiêciu procentach wydanych orzeczeñ
biegli postulowali ograniczenie b¹dŸ odebranie ojcu prawa do kontaktów
z dzieckiem. Analiza wykaza³a, ¿e niektóre opinie by³y skonstruowane pod
z góry za³o¿on¹ tezê i reprezentowa³y stereotypowe b¹dŸ dogmatyczne podej-
œcie do badanego problemu. Badane matki postrzegano jako osoby, które
maj¹ wiêksze prawa do wychowania dziecka ni¿ ojcowie, a rozdŸwiêk miê-
dzy stanowiskiem matki i ojca interpretowano najczêœciej na niekorzyœæ mê¿-
czyzn. W wielu opiniach zauwa¿ono ra¿¹c¹ stronniczoœæ, podkreœlanie
pozytywnych cech matki, a negatywnych u ojca, manipulowanie danymi,
wybiórcze, najczêœciej na korzyœæ matek, przedstawianie faktów.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹, zwracam siê do Pana Ministra
z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci rozwa¿a likwidacjê rodzinnych
oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych?

2. Czy zostan¹ podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do polepszenia funkcjono-
wania RODK?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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OdpowiedŸ

Warszawa, 13.04.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Piotra Kalety z³o¿one podczas 49. po-

siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 lutego 2010 r., przes³ane przy
piœmie Wicemarsza³ka Senatu z dnia 10 marca 2010 r., uprzejmie przedstawiam na-
stêpuj¹ce stanowisko.

Aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwoœci prowadzone s¹ prace analityczne, ma-
j¹ce na celu wypracowanie nowego modelu opiniowania s¹dowego, w tym zasad funk-
cjonowania rodzinnych oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

W szczególnoœci przeprowadzana jest analiza opinii nades³anych przez prezesów
s¹dów okrêgowych co do mo¿liwoœci wprowadzenia zmian organizacyjnych w tym ob-
szarze, nie wy³¹czaj¹c ewentualnego zniesienia rodzinnych oœrodków diagnostyczno-
-konsultacyjnych, b¹dŸ zmian w zakresie ich podleg³oœci.

Na ukoñczeniu s¹ tak¿e prace zwi¹zane z wprowadzeniem przez Ministerstwo
Sprawiedliwoœci nowych standardów opiniowania w rodzinnych oœrodkach diagnos-
tyczno-konsultacyjnych, których zadaniem jest dostosowanie procedur, metod i tech-
nik badawczych do aktualnych wymogów opiniowania s¹dowego.

Wszystkie z tych podejmowanych dzia³añ maj¹ na celu polepszenie funkcjonowa-
nia modelu opiniowania s¹dowego w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Z uwagi na stan prac analitycznych nie zosta³a jeszcze w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci podjêta ostateczna decyzja co do dalszego kszta³tu funkcjonowania rodzinnych
oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Jacek Czaja
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
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 umów o pracê, umów
o dzie³o i umów-zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowa-
nym przez Pana w stosunku do roku 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009
w stosunku do 2008 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 15.04.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatorów Macieja Klimê i Witolda Id-
czaka na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 18 lutego 2010 r., dotycz¹cym oszczêdnoœci
bud¿etowych w Ministerstwie Gospodarki w 2009 roku, uprzejmie informujê.

Ad 1. W 2009 roku w zakresie czêœci 20 – Gospodarka wydatki bud¿etowe zosta³y
zmniejszone na podstawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r.
oraz decyzji blokuj¹cych o ³¹czn¹ kwotê 143.546.216 z³.
Ograniczenia wydatków, które zosta³y uwzglêdnione w ustawie o zmianie
ustawy bud¿etowej na 2009 r. opiewa³y na kwotê 58.560 tys. z³ i dotyczy³y na-
stêpuj¹cych dziedzin dzia³alnoœci:

� Górnictwa i kopalnictwa, w zakresie którego ograniczone zosta³y wydatki na
górnictwo wêgla kamiennego, finansowanie zadañ realizowanych przez Kopal-
nie Soli oraz Centraln¹ Pompowniê „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu na ³¹czn¹
kwotê 17.562 tys. z³,

� Przetwórstwa przemys³owego, w zakresie którego ograniczenia dotycz¹ zadañ
realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci na ³¹czn¹
kwotê 8.000 tys. z³,

� Handlu, w zakresie którego ograniczeniami objête zosta³y zadania z zakresu
utrzymania rezerw pañstwowych oraz zapasów pañstwowych ropy naftowej
i produktów naftowych przez Agencjê Rezerw Materia³owych oraz zadania do-
tycz¹ce przedsiêwziêæ promocyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Go-
spodarki i Polsk¹ Agencjê Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA na kwotê
17.050 tys. z³,
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� Administracji publicznej, w zakresie której wydatki na funkcjonowanie Mini-
sterstwa Gospodarki i Oœrodka Studiów Wschodnich ograniczone zosta³y
o kwotê 7.948 tys. z³,

� Obrony narodowej, w zakresie której wydatki na zadania zwi¹zane z utrzyma-
niem przez przedsiêbiorców mocy produkcyjnych w przemyœle obronnym zre-
dukowano o kwotê 8.000 tys. z³.

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów wydanymi na podstawie decyzji Ministra
Gospodarki w sprawie blokady planowanych na 2009 rok wydatków, bud¿et Minister-
stwa Gospodarki zosta³ zmniejszony o kwotê 84.986.216 z³, w tym:

� Górnictwo i kopalnictwo – o kwotê 4.415.517 z³,
� Przetwórstwo przemys³owe – o kwotê 21.231.583 z³,
� Handel – o kwotê 23.939.380 z³,
� Administracja publiczna – o kwotê 11.658.380 z³,
� Obrona narodowa – o kwotê 177.718 z³,
� Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – o kwotê 23.563.638 z³.
Ad 2. Oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (g³ównie umowy zlecenia i umowy

o dzie³o) w 2009 roku w stosunku do 2008 roku wynios³y 108 tys. z³.
Ad 3. W 2009 roku w stosunku do 2008 roku, w Ministerstwie Gospodarki nie wy-

st¹pi³a oszczêdnoœæ w wydatkach maj¹tkowych ze wzglêdu na ró¿nice w za-
kresie dzia³alnoœci zwi¹zanej z wydatkami maj¹tkowymi.
Jednak w 2009 roku kwota zawarta w ustawie bud¿etowej na 2009 r. (Dz.U.
Nr 10, poz. 58) przeznaczona na wydatki maj¹tkowe zosta³a zmniejszona
o 4 mln z³ na podstawie ustawy o zmianie ustawy bud¿etowej na 2009 r.

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

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 umów o pracê, umów
o dzie³o i umów-zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowa-
nym przez Pani¹ w stosunku do roku 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009
w stosunku do 2008 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odnosz¹c siê do oœwiadczenia Pana Senatora Macieja Klimy oraz Pana Senatora
Witolda Idczaka (znak: BPS/DKS-043-2480/10) zg³oszonego na 49. posiedzeniu Sena-
tu RP w dniu 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzonych w 2009 r. oszczêdnoœci
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Jednym z dzia³añ Rz¹du, maj¹cych na celu zminimalizowanie negatywnych dla
Polski skutków œwiatowego kryzysu finansowego by³o ograniczenie wydatków bud¿e-
towych na rok 2009. W zakresie kompetencji ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty
i wychowania ograniczenia te dotyczy³y czêœci rezerw celowych le¿¹cych w jego gestii
oraz wydatków ujêtych w cz. 30 bud¿etu pañstwa – Oœwiata i wychowanie.

W znowelizowanej ustawie bud¿etowej na rok 2009 zmniejszono wydatki w cz. 30 –
Oœwiata i wychowanie o 19,8 mln z³ w stosunku do pierwotnego planu na rok 2009. Po
wnikliwej analizie zadañ Ministra Edukacji Narodowej dokonano ograniczeñ w wydat-
kach, które w mo¿liwie najmniejszym stopniu mog³yby wp³yn¹æ na funkcjonowanie sy-
stemu oœwiaty. Ponad 60% kwoty ograniczenia dokonano rezygnuj¹c z centralnego
zakupu autobusów szkolnych. Na prawie 2,5 tys. gmin w Polsce, 1,4 tys. gmin, w tym
przede wszystkim wiejskich i miejsko-wiejskich, zosta³o dotychczas wyposa¿onych
w autobusy szkolne zakupione ze œrodków bud¿etu pañstwa. W roku 2008 przezna-
czono na ten cel 29,6 mln z³, tj. trzy razy wiêcej ni¿ w latach 2006–2007.

W zakresie rezerw celowych bêd¹cych w kompetencji Ministra Edukacji Narodo-
wej, w znowelizowanej ustawie bud¿etowej na rok 2009, przewidziano zmniejszenie
wydatków w nich ujêtych na ³¹czn¹ kwotê 473,6 mln z³. Z tej kwoty, 307 mln z³ (65%)
stanowi³o zmniejszenie wydatków zaplanowanych w rezerwie celowej nr 62 „Dofinan-
sowanie zadañ wynikaj¹cych z obni¿enia wieku szkolnego”, przeznaczonych na reali-
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zacjê Rz¹dowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadz¹cych
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III
szkó³ podstawowych i ogólnokszta³c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia – „Radosna szko-
³a”. Celem programu rz¹dowego jest pomoc organom prowadz¹cym w przygotowaniu
szkó³ do rozpoczynania spe³niania obowi¹zku szkolnego przez dzieci szeœcioletnie.
Pierwotnie planowano okres obowi¹zywania programu na lata 2009–2011, przewidu-
j¹c na jego realizacjê ³¹czn¹ kwotê 620 mln z³. Rada Ministrów w dniu 7 lipca br. podjê-
³a uchwa³ê ustanawiaj¹c¹ program na lata 2009–2014, zak³adaj¹c przy tym ponad
dwukrotny wzrost wydatków z bud¿etu pañstwa na jego realizacjê (³¹cznie 1 278 mln z³).

Odnosz¹c siê do kwestii wydatków osobowych, pragnê zwróciæ uwagê na fakt, i¿
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie nale¿y do instytucji o zawy¿onym poziomie za-
trudnienia. W ostatnich latach, szczególnie od 2006 r., Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej obci¹¿one by³o olbrzymi¹ fluktuacj¹ kadr – po ok. 30% zatrudnionych. Obserwo-
wano zjawisko odchodzenia wyszkolonych pracowników ju¿ nie tylko do sektora pry-
watnego, lecz tak¿e do wiêkszoœci urzêdów mog¹cych zaoferowaæ lepsze warunki fi-
nansowe zatrudnienia. W pierwszej po³owie 2008 r. fluktuacja w resorcie edukacji
wynios³a ponad 20% i by³a najwy¿sza w porównaniu z innymi ministerstwami. Fluk-
tuacja kadr na przedstawionym poziomie zagra¿a³a prawid³owej realizacji zadañ, po-
wodowa³a destabilizacjê pracy komórek organizacyjnych MEN, zak³óca³a proces
planowania pracy urzêdu i uniemo¿liwia³a prowadzenie konsekwentnej, d³ugofalowej
polityki kadrowej.

Nale¿y mieæ na uwadze fakt, i¿ zakres dzia³ania ministra w³aœciwego do spraw o-
œwiaty i wychowania dotyka niemal ca³ego spo³eczeñstwa. Aby usprawniæ realizacjê za-
dañ statutowych i przy minimalnych nak³adach osi¹gn¹æ maksymalne efekty,
w Ministerstwie Edukacji Narodowej stale czynione s¹ starania, zmierzaj¹ce do pozys-
kania i zatrzymania pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz do polepszenia orga-
nizacji pracy. Wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2009 r. zatrudnienie w Ministerstwie
Edukacji Narodowej w przeliczeniu na pe³nozatrudnionych wynios³o 368. Wzrost za-
trudnienia w stosunku do roku 2008 wynika w du¿ej mierze z przeprowadzonej likwi-
dacji Gospodarstwa Pomocniczego MEN. Decyzja o wy¿ej wymienionej likwidacji
przyczyni³a siê do racjonalizacji zatrudnienia poprzez przejêcie przez poszczególne ko-
mórki MEN zadañ realizowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze MEN. Powy¿sze
dzia³anie pozwoli³o zlikwidowaæ stanowiska realizuj¹ce podobne zadania w obu jedno-
stkach.

W roku 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowa³o wydatki maj¹tkowe
w wysokoœci 1.730 tys. z³, w stosunku do 2008 r. by³y one ni¿sze o 863 tys. z³.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Sekretarz Stanu
Krystyna Szumilas
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

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 umów o pracê, umów
o dzie³o i umów-zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowa-
nym przez Pana w stosunku do roku 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009
w stosunku do 2008 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na tekst wspólnego oœwiadczenia z³o¿onego przez senatora Pana Ma-

cieja Klimê oraz senatora Pana Witolda Idczaka przekazanego pismem z dnia 10 marca
2010 r. Nr BPS/DSK-043-2481/10 uprzejmie przedstawiam, jak poni¿ej.

W ustawie bud¿etowej na 2009 rok w czêœci 19 – Bud¿et, finanse publiczne i insty-
tucje finansowe wydatki zosta³y zaplanowane w wysokoœci 5.421.544 tys. z³, z tego:
– dotacje i subwencje w kwocie 22.000 tys. z³,

– œwiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.574 tys. z³,

– wydatki bie¿¹ce w kwocie 5.040.104 tys. z³,

– wydatki maj¹tkowe w kwocie 202.706 tys. z³,

– finansowanie projektów z udzia³em œrodków z UE w kwocie 116.160 tys. z³.
W znowelizowanej ustawie bud¿etowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej

czêœci o kwotê 195.335 tys. z³ do wysokoœci 5.226.209 tys. z³, z tego:
– dotacje i subwencje bez zmian w kwocie 22.000 tys. z³,

– œwiadczenia na rzecz osób fizycznych o 103 tys. z³ do kwoty 40.471 tys. z³,

– wydatki bie¿¹ce o 128.046 tys. z³ do kwoty 4.912.058 tys. z³,

– wydatki maj¹tkowe o 66.641 tys. z³ do kwoty 136.065 tys. z³,

– finansowanie projektów z udzia³em

œrodków z UE o 545 tys. z³ do kwoty 115.615 tys. z³.
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Podane ograniczenia wydatków odnosi³y siê do:
1. zmniejszenia wynagrodzeñ w wysokoœci 91.782 tys. z³ (w tym 464 tys. z³ – UE) oraz

pochodnych w wielkoœci 13.077 tys. z³ (w tym 81 tys. z³ – UE) dotycz¹cych:
– niewykorzystanych œrodków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie

roczne w wysokoœci 41.612 tys. z³ i pochodnych w kwocie 4.109 tys. z³,
– niewykorzystanych œrodków wynikaj¹cych z nieobsadzenia wakatów – wyna-

grodzenia w wysokoœci 8.130 tys. z³ i pochodne w kwocie 803 tys. z³,
– czêœciowego ograniczenia wynagrodzeñ na wzmocnienie motywacyjnego syste-

mu uposa¿eñ i wynagrodzeñ w S³u¿bie Celnej w ramach wieloletniego programu
„Modernizacja S³u¿by Celnej w latach 2009–2011” – wynagrodzenia w wysoko-
œci 41.576 tys. z³ i pochodne w kwocie 8.084 tys. z³,

– przeniesienia realizacji zadania dotycz¹cego utrzymania i rozwoju KSI SIMIK
2007–2013 z Ministerstwa Finansów – czêœæ 19 do Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego – czêœæ 34 – wynagrodzenia w wysokoœci 464 tys. z³ i pochodne w kwocie
81 tys. z³ (UE),

2. zmniejszenia wydatków maj¹tkowych w wysokoœci 66.641 tys. z³ przeznaczonych
na:
– budownictwo, zakupy inwestycyjne oraz informatyzacjê resortu w wysokoœci

21.642 tys. z³ (wstrzymano zadania budowlane na etapie dokumentacji tech-
nicznej),

– zakup i wymianê sprzêtu transportowego, sprzêtu laboratoryjnego oraz moder-
nizacjê u¿ytkowanych obiektów w ramach wieloletniego programu „Moderniza-
cja S³u¿by Celnej w latach 2009–2011” w wysokoœci 44.999 tys. z³,

3. zmniejszenia pozosta³ych wydatków bie¿¹cych w wysokoœci 23.732 tys. z³ prze-
znaczonych na:
– bie¿¹ce funkcjonowanie jednostek podleg³ych oraz zakupy sprzêtu informatycz-

nego w wysokoœci 18.732 tys. z³,
– wyposa¿enie funkcjonariuszy S³u¿by Celnej w broñ paln¹ w ramach wieloletnie-

go programu „Modernizacja S³u¿by Celnej w latach 2009–2011” w wysokoœci
5.000 tys. z³,

4. zmniejszenia œwiadczeñ w wysokoœci 103 tys. z³.
Centrala Ministerstwa Finansów ograniczaj¹c w³asne mo¿liwoœci zatrudnienia

w 2009 r. postawi³a do dyspozycji dysponenta g³ównego œrodki na wynagrodzenia na
wakuj¹ce stanowiska pracy cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej. Kwota ograniczeñ z ww.
tytu³u zosta³a ujêta w nowelizacji ustawy bud¿etowej na 2009 r. i wynios³a 3.023 tys. z³,
co stanowi³o 2,5% planowanego funduszu wynagrodzeñ dla cz³onków korpusu s³u¿by
cywilnej wynikaj¹cego z ustawy bud¿etowej na 2009 r. Ograniczenia œrodków na wy-
nagrodzenia spowodowa³y brak mo¿liwoœci obsadzenia w 2009 r. ca 45 etatów cz³on-
ków korpusu s³u¿by cywilnej (z wy³¹czeniem wy¿szych stanowisk w s³u¿bie cywilnej).
Liczbê etatów wyliczono przy zastosowaniu œredniego miesiêcznego wynagrodzenia
w tej grupie pracowniczej, wynikaj¹cego z ustawy bud¿etowej na 2009 rok.

Œrodki zaplanowane na wyp³atê dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla cz³on-
ków korpusu s³u¿by cywilnej zatrudnionych w Centrali Ministerstwa Finansów tak¿e
podlega³y ograniczeniom. Kwota ograniczeñ z tego tytu³u wynios³a 1.835 tys. z³, co sta-
nowi ok. 15% planowanych na 2009 r. œrodków na wyp³atê dodatkowego wynagrodze-
nia rocznego.

Wynagrodzenie miesiêczne dla osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwo-
we w Ministerstwie Finansów w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do 28 lutego 2009 r.
ustalone by³o w oparciu o kwotê bazow¹ wynikaj¹c¹ z art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy
bud¿etowej na 2009 r. w wysokoœci 1.835,35 z³. Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe oraz
ustawy o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 33, poz. 254) okreœli³a, ¿e kwotê bazow¹ dla osób zajmu-
j¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31
grudnia 2009 r. ustala siê w wysokoœci przys³uguj¹cej tym osobom w 2008 r., tj. w wyso-
koœci 1.766,46 z³. Kwota bazowa dla osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañ-
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stwowe w tym okresie nie jest waloryzowana. Z uwagi na wprowadzone wymienione
zmiany ustawowe obni¿eniu uleg³o miesiêczne wynagrodzenie dla osób zajmuj¹cych
kierownicze stanowiska pañstwowe w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Oszczêdnoœci z tego tytu³u wynios³y ok. 40 tys. z³. Jednoczeœnie zgodnie z art. 3 ww.
ustawy w 2009 r. do osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañstwowe nie stosowa-
³o siê przepisu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów
pañstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.), który stanowi o utworzeniu 3%
funduszu nagród za szczególne osi¹gniêcia w pracy zawodowej.

Przeciêtne zatrudnienie w grupie funkcjonariuszy celnych w Ministerstwie Finan-
sów wed³ug sprawozdania Rb-70 wzros³o z 236 w 2008 r. do 247 w 2009 r. Wzrost za-
trudnienia w 2009 r. w ww. grupie zwi¹zany by³ z:

1) przeniesieniami 11 funkcjonariuszy celnych z izb celnych do Ministerstwa Finan-
sów na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o S³u¿bie Celnej,

2) przeniesieniami 6 cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej do pe³nienia s³u¿by w S³u¿-
bie Celnej na podstawie art. 22 b ustawy o S³u¿bie Celnej,

3) przeprowadzeniem naboru zewnêtrznego na 1 etat funkcjonariusza celnego
i przyjêciem wy³onionego kandydata do pe³nienia s³u¿by.

Ponadto w 2009 roku zwolniono ze s³u¿by w Ministerstwie Finansów 9 funkcjona-
riuszy celnych (w zwi¹zku z nabyciem prawa do emerytury, zwolnieniem na w³asn¹
proœbê, przeniesieniem do s³u¿by cywilnej, przeniesieniem do pe³nienia s³u¿by w izbie
celnej oraz w zwi¹zku ze zgonem funkcjonariusza celnego). Wydatki na wynagrodzenia
funkcjonariuszy celnych, pe³ni¹cych s³u¿bê w Ministerstwie Finansów wg sprawozda-
nia Rb-70 wzros³y w 2009 r. o 912 tys. z³ w porównaniu z wykonaniem za 2008 rok.

Wzrost wydatków na uposa¿enia spowodowany by³:
1) wzrostem wydatków na uposa¿enia o kwotê 723 tys. z³, spowodowanym w sumie

nastêpuj¹cymi okolicznoœciami, powoduj¹cymi odpowiednio zmniejszenie lub
zwiêkszenie wydatków:
– zwiêkszeniem zatrudnienia w grupie funkcjonariuszy celnych w ujêciu œrednio-

rocznym o 11 etatów i tym samym koniecznoœci¹ sfinansowania uposa¿eñ dla
osób zatrudnionych na tych etatach,

– podwy¿szeniem kwoty bazowej o 2%,
– zmniejszeniem œrodków na uposa¿enia w znowelizowanej ustawie bud¿etowej

o kwotê 2.374 tys. z³,
– zwiêkszeniem planu w ramach œrodków przeznaczonych na wzmocnienie moty-

wacyjnego systemu uposa¿eñ i wynagrodzeñ w programie wieloletnim „Moder-
nizacja S³u¿by Celnej w latach 2009–2011” o kwotê 497 tys. z³.

2) wzrostem wydatków na nagrody roczne o kwotê 139 tys. z³, spowodowanym skut-
kami podwy¿szenia uposa¿eñ w 2008 roku.

Przeciêtne uposa¿enie funkcjonariuszy w 2009 r. zmniejszy³o siê o 0,11 z³ w sto-
sunku do przeciêtnego uposa¿enia w 2008 roku, co spowodowane by³o wymienionymi
wy¿ej okolicznoœciami powoduj¹cymi zmiany w wysokoœci œrodków na uposa¿enia i na
nagrody roczne.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Sekretarz Stanu
El¿bieta Suchocka-Roguska
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

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 umów o pracê, umów
o dzie³o i umów-zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowa-
nym przez pana w stosunku do roku 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009
w stosunku do 2008 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z 10 marca 2010 r. (sygn. BPS/DSK-043-2482/10), prze-

kazuj¹cego wspólne oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Macieja Klimê oraz senatora
Witolda Idczaka na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 18 lutego 2010 r. w sprawie przed-
stawienia danych dotycz¹cych funkcjonowania Ministerstwa Infrastruktury w zakre-
sie oszczêdnoœci bud¿etowych, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Ad 1 i 3.
Ograniczenie wydatków bud¿etowych resortu infrastruktury – co znalaz³o odzwier-

ciedlenie w znowelizowanej ustawie bud¿etowej na 2009 rok – wynios³o 3.155.570 tys. z³
(w tym wydatki maj¹tkowe 2.869.088 tys. z³), z czego przypada na:

tys. z³

Wyszczególnienie Oszczêdnoœci ogó³em w tym: wydatki maj¹tkowe

Czêœæ 18 – Budownictwo, gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa

102 514 -

Czêœæ 21 – Gospodarka morska 41.280 31.880

Czêœæ 26 – £¹cznoœæ 115 -

Czêœæ 39 – Transport 3.011.661 2.837.208

Najwiêksze zmniejszenie, stanowi¹ce 95,4% ³¹cznej kwoty ograniczenia wydatków
bud¿etowych resortu infrastruktury, dotyczy³o czêœci 39 – Transport. Ograniczenie
wydatków w tak znacznej wysokoœci w tej czêœci by³o mo¿liwe g³ównie w wyniku zmia-
ny sposobu finansowania dróg krajowych. Zmniejszenie wydatków Generalnej Dyrek-
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cji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokoœci 2.962.811 tys. z³, w tym wydatków
maj¹tkowych w wysokoœci 2.835.708 tys. z³, mo¿liwe by³o w zwi¹zku z wprowadzeniem
– ustaw¹ z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Kra-
jowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – nowego mecha-
nizmu finansowania dróg krajowych. Mechanizm ten przenosi zasadniczy ciê¿ar
finansowania inwestycji zawartych w programie Budowy Dróg Krajowych na lata
2008–2012 z bud¿etu pañstwa na Krajowy Fundusz Drogowy.

Zmniejszenie wydatków w czêœci 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna
i mieszkaniowa w najwiêkszym stopniu (97,5%) dotyczy³o ograniczenia wydatków na
dofinansowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (50.000 tys. z³) oraz Funduszu
Termomodernizacji i Remontów (50.000 tys. z³) i nie spowodowa³o zak³óceñ w bie¿¹cej
obs³udze inwestorów.

W czêœci 21 – gospodarka morska zmniejszenie wydatków dotyczy³o przede wszyst-
kim œrodków na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z programów wieloletnich. Ograniczo-
no wydatki na:

� realizacjê programu wieloletniego pn. „Program ochrony brzegów morskich”
24.980 tys. z³

Ograniczenie wydatków bie¿¹cych o kwotê 9.100 tys. z³ oraz wydatków maj¹tko-
wych o kwotê 15.880 tys. z³ by³o mo¿liwe z uwagi na fakt, i¿ „Program” bêdzie – zgodnie
z ustaw¹ z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program
ochrony brzegów morskich” realizowany do 2023 roku, wobec tego œrodki na zadania
bêd¹ mog³y byæ wydatkowane w kolejnych latach realizacji Programu.

� realizacjê programu wieloletniego pn. „Budowa falochronu os³onowego dla portu
zewnêtrznego w Œwinoujœciu” (wydatki maj¹tkowe) 10.000 tys. z³

Zmniejszenie œrodków na tym zadaniu by³o mo¿liwe z uwagi na przed³u¿aj¹cy siê
proces uzyskania decyzji œrodowiskowych, co spowodowa³o koniecznoœæ aneksowania
umowy z biurem projektów wykonuj¹cym dokumentacjê projektow¹, a w konsekwen-
cji przesuniêcie p³atnoœci.

� realizacjê programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej ³¹cz¹cej Zalew Wiœla-
ny z Zatok¹ Gdañsk¹” (wydatki maj¹tkowe) 4.000 tys. z³.

W zwi¹zku z tym, ¿e inwestycja realizowana jest w obszarze „Natura 2000”, wy-
st¹pi³a m.in. koniecznoœæ uzupe³nienia raportu oddzia³ywania inwestycji na œrodowis-
ko – co spowodowa³o przesuniêcie w czasie realizacji zadania.

Ad 2.
W roku 2009 w Ministerstwie Infrastruktury w stosunku do roku 2008 oszczêdno-

œci w wydatkach osobowych (z tytu³u umów o pracê, umów zlecenia i umów o dzie³o)
wynios³y 469 732,58 z³.

Z wyrazami szacunku

Cezary Grabarczyk
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

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 umów o pracê, umów
o dzie³o i umów-zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowa-
nym przez Pani¹ w stosunku do roku 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009
w stosunku do 2008 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 31 marca 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z pismem Pani Marsza³ek z dnia 10 marca 2010 r., nr BPS/DSK-043-

-2483/10 dotycz¹cym oœwiadczenia z³o¿onego przez Panów Senatorów: Macieja Klimê
i Witolda Idczaka podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r. w spra-
wie przedstawienia danych dotycz¹cych funkcjonowania Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu
z rokiem 2008, uprzejmie dziêkujê za dostrze¿enie problemów, które dotyczy³y nauki
i szkolnictwa wy¿szego i proszê jednoczeœnie o przyjêcie stosownych wyjaœnieñ
w przedmiotowej sprawie.

Pytanie
Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pani¹ re-

sorcie i jakich obszarów dotyczy³y?
OdpowiedŸ:
£¹czne ograniczenia planu wydatków w roku 2009 w czêœci 28 – Nauka i czêœci 38 –

Szkolnictwo wy¿sze wynios³y 872.407 tys. z³. Mimo tych ograniczeñ plan wydatków dla
obu czêœci bud¿etowych wyniós³ 13.530.094 tys. z³, co oznacza wzrost tych wydatków
w relacji do wykonania w roku 2008 (12.913.278 tys. z³) w ujêciu kwotowym o 616.816
tys. z³ a w ujêciu procentowym o 4,78% (ograniczenia planu wydatków w obu czêœciach
bud¿etowych przedstawia Za³¹cznik Nr 1).

I. Ograniczenia planu wydatków w 2009 r. w czêœci 28 – Nauka wynios³y
605.000 tys. z³, z tego:

w dziale 730 – Nauka 443.994 tys. z³, z tego w:
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1. rozdziale 73005 – Dzia³alnoœæ statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz
badania w³asne szkó³ wy¿szych w kwocie 239.700 tys. z³, w tym:
� 77.677 tys. z³ z podstawowej dzia³alnoœci statutowej jednostek naukowych (z wy-

³¹czeniem JBR),
� 22.323 tys. z³ z podstawowej dzia³alnoœci statutowej jednostek badawczo-

-rozwojowych,
� 44.700 tys. z³ z inwestycji i programów Ministra (infrastruktura informatyczna),
� 61.000 tys. z³ z badañ w³asnych uczelni,
� 34.000 tys. z³ z programów miêdzynarodowych XFEL i FAIR;

2. w rozdziale 73006 – Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca badania w kwocie 25.000 tys. z³,
w tym:
� 10.000 tys. z³ z programu Ministra „Kreator innowacyjnoœci”,
� 10.000 tys. z³ z potrzeb w³asnych ministrów,
� 5. 000 tys. z³ z zadañ podmiotów;

3. w rozdziale 73007 – Wspó³praca naukowa i naukowo-techniczna z zagranic¹ –
39.000 tys. z³,

4. w rozdziale 73095 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym NCBiR w kwocie 140.294 tys. z³.
w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 300 tys. z³
w dziale 752 – Obrona narodowa (w tym w rozdziale 75221 – Projekty badawcze

i celowe w dziedzinie obronnoœci) w kwocie 160.706 tys. z³.
Przy wziêciu pod uwagê powy¿szych ograniczeñ kwota wydatków roku 2009 dla

czêœci 28 – Nauka wynios³a 4.345.845 tys. z³, co oznacza wzrost tych wydatków w rela-
cji do wykonania roku 2008 w ujêciu kwotowym o 427.676 tys. z³, a w ujêciu procento-
wym o 10,92%.

II. Ograniczenia planu wydatków w 2009 r. w czêœci 38 – Szkolnictwo wy¿sze
wynios³y 267.407 tys. z³, z tego:

w dziale 803 – Szkolnictwo wy¿sze 267.317 tys. z³, z tego:
1. rozdziale 80306 – Dzia³alnoœæ dydaktyczna w kwocie 70.817 tys. z³, z tego:

� dotacja podmiotowa na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w kwocie 40.817 tys. z³,
� wydatki maj¹tkowe na inwestycje szkó³ wy¿szych w kwocie 30.000 tys. z³;

2. w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (w tym dota-
cja podmiotowa na pomoc materialn¹ dla studentów i doktorantów) w kwocie
150.000 tys. z³;

3. w rozdziale 80310 – Fundusz po¿yczek i kredytów studenckich, w tym: dop³aty do
Funduszu kredytów i po¿yczek studenckich w kwocie 45.000 tys. z³,

4. w rozdziale 80395 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym œwiadczenia na rzecz osób fizycz-
nych w kwocie 1.500 tys. z³;

w dziale 750 – Administracja publiczna 90 tys. z³
Przy wziêciu pod uwagê powy¿szych ograniczeñ kwota wydatków w roku 2009 dla

czêœci 38 – Szkolnictwo wy¿sze wynios³a 9.184.249 tys. z³, co oznacza wzrost tych wy-
datków w relacji do wykonania roku 2008 w ujêciu kwotowym o 189.140 tys. z³,
a w ujêciu procentowym o 2,10%.

Pytanie
Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile umów o pracê, umów o dzie³o

i umów–zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowanym przez Pani¹
w stosunku do roku 2008?

OdpowiedŸ:
Wydatki na wynagrodzenia osobowe w czêœci 28 – Nauka i 38 – Szkolnictwo wy¿sze

zrealizowano odpowiednio: w roku 2009 o ³¹cznej wartoœci 33,7 mln z³ a w roku 2008
o ³¹cznej wartoœci 26,6 mln z³. Kwota wydatków w roku 2009 w relacji do roku 2008
wzros³a o 7,1 mln z³ a procentowo o 26,69%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia by³
spowodowany znacznym wzrostem zadañ w zakresie projektów wspó³finansowanych
z udzia³em œrodków europejskich w ramach funduszy strukturalnych (Programie Ope-
racyjnym Kapita³ Ludzki, Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Progra-
mie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko); obs³uga dwóch beneficjentów syste-
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mowych w PO KL i IG. W roku 2008 zrealizowano wydatki na wynagrodzenia z umów
opartych o kodeks cywilny w ³¹cznej kwocie 1.726 tys. z³ (ok. 300 umów), a w roku
2009 zrealizowano 220 umów o ³¹cznej wartoœci 1.128 tys. z³.

W roku 2008 liczba osób nowo zatrudnionych w MNiSW wynosi³a 140 (w tym 9 osób
przyjêtych na zastêpstwo) a liczba osób, które odesz³y z MNiSW wynosi³a 62, natomiast
w roku 2009 liczba osób nowo zatrudnionych wynosi³a 108 (w tym 6 osób na zastêp-
stwo oraz 29 zatrudnionych z uwagi na realizacjê Zarz¹dzenia Nr 54/2008 Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. w sprawie likwidacji gospo-
darstwa pomocniczego w MNiSW. Osoby zatrudnione w gospodarstwie pomocniczym
z dniem 1 stycznia 2009 r. w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-
deksu pracy sta³y siê pracownikami MNiSW) a liczba osób, które odesz³y z MNiSW wy-
nosi³a 54.

Pytanie
Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009 w stosunku

do 2008 r.?
OdpowiedŸ:
Ograniczenia wydatków maj¹tkowych w 2009 r. w czêœci 28 – Nauka w ramach

dzia³u 730 – Nauka wynios³y 78.700 tys. z³ (dotyczy³y inwestycji i programów Ministra
(infrastruktura informatyczna oraz programów miêdzynarodowych XFEL i FAIR)
a w czêœci 38 – Szkolnictwo wy¿sze w ramach dzia³u 803 – Szkolnictwo wy¿sze wynios³y
30.000 tys. z³ (dotyczy³y wydatków maj¹tkowych na inwestycje szkó³ wy¿szych).

Przy wziêciu pod uwagê powy¿szych ograniczeñ kwota wydatków maj¹tkowych we-
d³ug znowelizowanej ustawy bud¿etowej w roku 2009 wynosi³a odpowiednio:

·w ramach dzia³u 730 (rozdzia³ 73005 – Dzia³alnoœæ statutowa i inwestycyjna jedno-
steknaukowychorazbadaniaw³asneszkó³wy¿szych) czêœci 28–Nauka350.417 tys. z³,
cooznaczazwiêkszenie tychwydatkówwrelacji dowykonania roku2008 (343.062 tys. z³)
w ujêciu kwotowym o 7.355 tys. z³, a w ujêciu procentowym o 2,14%,

·w ramach dzia³u 803 (rozdzia³ 80306 – Dzia³alnoœæ dydaktyczna) czêœci 38 – Szkol-
nictwo wy¿sze wynios³a 303.791 tys. z³, co oznacza zmniejszenie tych wydatków
w relacji do wykonania roku 2008 (361.844 tys. z³) w ujêciu kwotowym o 58.053 tys. z³,
a w ujêciu procentowym o 16,04%.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Sekretarz Stanu
prof. Maria E. Or³owska
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

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 umów o pracê, umów
o dzie³o i umów-zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowa-
nym przez Pana w stosunku do roku 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009
w stosunku do 2008 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Macieja Klimê i senatora Wi-

tolda Idczaka podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 roku, doty-
cz¹ce przekazania informacji w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 roku
w porównaniu z rokiem 2008, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

W obszarze dzia³añ oszczêdnoœciowych Ministerstwo Skarbu Pañstwa w roku 2009
kontynuowa³o prace podjête w 2008 r. zmierzaj¹ce do racjonalizacji wydatków zwi¹za-
nych z utrzymaniem infrastruktury biurowej ministerstwa, zapewniaj¹c jednoczeœnie
funkcjonowanie MSP na oczekiwanym poziomie w zakresie realizacji zadañ, a w szcze-
gólnoœci zadañ wynikaj¹cych z przyjêtego planu prywatyzacji na lata 2008–2011.

W wyniku wnikliwej analizy okreœlono obszary, w których ograniczenie ponoszo-
nych kosztów bêdzie najbardziej skuteczne, a zarazem najmniej uci¹¿liwe.

Obni¿enie kosztów obs³ugi administracyjnej urzêdu uzyskano poprzez zastosowa-
nie nowych rozwi¹zañ w nastêpuj¹cych obszarach:

1. wykorzystania materia³ów biurowych;
2. poboru energii elektrycznej;
3. podniesieniu parametrów izotermicznych urzêdu;
4. uzyskania wy¿szej efektywnoœci pracy przy ni¿szych kosztach osobowych.
Ministerstwo Skarbu Pañstwa podjê³o prace zmierzaj¹ce do zwiêkszenia przekazu

informacji drog¹ elektroniczn¹ o co najmniej 20–30%, co pozwoli na uzyskanie efektu
zmniejszenia zu¿ycia papieru podczas drukowania o 25–30% oraz zmniejszenia kosz-
tów ponoszonych na materia³y biurowe o oko³o 20%. Jednoczeœnie podjêto w MSP pra-
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ce nad wdro¿eniem „centralnego systemu drukowania”, co równie¿ pozwoli na dalszy
postêp racjonalizacji w zakresie iloœci zu¿ywanych materia³ów biurowych.

Dziêki inwestycjom modernizuj¹cym budynek (doszczelnienie budynku, wymiana
centralnego ogrzewania, modernizacja dachu, unowoczeœnienie centrali telefonicznej)
uzyskane zostanie odpowiednie (10 do 20%) zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
w kolejnych latach eksploatacji.

Dzia³ania podjête w zakresie racjonalizacji wspomnianych wydatków zmierzaj¹
z jednej strony do poprawy bezpieczeñstwa i komfortu pracy osób zatrudnionych
w MSP, a z drugiej do uzyskania jeszcze lepszych efektów przy wydatkowaniu œrodków
bud¿etowych.

W 2008 roku na wydatki maj¹tkowe zaplanowano kwotê 5.574 tys. w dziale 750 –
Administracja publiczna, rozdziale 75001 – Urzêdy naczelnych i centralnych organów
administracji rz¹dowej. MSP wydatkowa³o kwotê 5.443,5 tys. z³, tj. o 2,3% mniej w sto-
sunku do przyjêtego planu na 2008 r.

Nowelizacja ustawy bud¿etowej na rok 2009 wprowadza³a w czêœci bud¿etu 36 –
Skarb Pañstwa zmniejszenie wydatków o kwotê ogó³em 10.283 tys. z³, w tym m.in. Znacz-
n¹ redukcjê wydatków maj¹tkowych, wydatków bie¿¹cych niezbêdnych do prawid³o-
wego funkcjonowania Urzêdu oraz dotacji. Wydatki maj¹tkowe zmniejszono o kwotê
4.100 tys. z³ tj. o 64% w stosunku do ustawy bud¿etowej na 2009. Bud¿et w obszarze
wydatków maj¹tkowych zosta³ zrealizowany w 84%.

Zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Pañstwa wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2008 r.
wynios³o 770 etatów, wobec limitu ustalonego w ustawie bud¿etowej na poziomie 823
etatów. Natomiast wg stanu na dzieñ 31 grudnia 2009 r. zatrudnienie wynios³o 786
etatów wobec limitu ustalonego w ustawie bud¿etowej na poziomie 828 etatów.
W 2008 r. w Ministerstwie Skarbu Pañstwa w miejsce osób, które odesz³y z pracy za-
trudniono 174 osoby, natomiast w 2009 r. w miejsce osób, które odesz³y z pracy za-
trudniono 94 osoby. Ministerstwo Skarbu Pañstwa znajduje siê obecnie w trakcie
zmian organizacyjnych, w wyniku których zatrudnienie ulegnie zmniejszeniu o 10%.

Ograniczenia wydatków bie¿¹cych i maj¹tkowych, zaplanowanych w dziale 750 –
Administracja publiczna, wymaga³y zaniechania czêœci planowanych na 2009 rok in-
westycji i wprowadzenia oszczêdnoœci w zakresie bie¿¹cej obs³ugi Urzêdu.

W tym miejscu pragnê serdecznie podziêkowaæ za przejawione zainteresowanie
sprawnym funkcjonowaniem podleg³ego mi Urzêdu.

Z powa¿aniem

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

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 umów o pracê, umów
o dzie³o i umów-zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowa-
nym przez Pana w stosunku do roku 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009
w stosunku do 2008 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 13 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
stosownie do postanowieñ art. 49 ust. 5 Regulaminu Senatu uprzejmie przesy³am

na rêce Pana Marsza³ka odpowiedŸ na skierowane do mnie pytania zawarte w oœwiad-
czeniu z³o¿onym przez senatora Macieja Klimê oraz senatora Witolda Idczaka na
49. posiedzeniu Senatu w dniu 18 lutego 2010 roku.

Przedmiotowe oœwiadczenie, stanowi¹ce proœbê o przedstawienie danych doty-
cz¹cych funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz resortu sprawiedliwoœci
w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008, zawiera
trzy pytania:

1. „Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pana
resorcie i jakich obszarów dotyczy³y?”

2. „Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile umów o pracê, umów o dzie³o
i umów-zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowanym przez Pa-
na w stosunku do roku 2008?”

3. „Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009 w stosun-
ku do 2008 r.?”

Odpowiadaj¹c na pytanie pierwsze i trzecie uprzejmie wskazujê, ¿e przyjêty przez
Rz¹d RP w lutym 2009 roku „Plan oszczêdnoœciowy”, maj¹cy pierwotnie charakter
czasowego ograniczenia wydatków bud¿etowych w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ bud¿etu
pañstwa, stanowi³ podstawê nowelizacji ustawy bud¿etowej na 2009 rok, dokonanej
ustaw¹ z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy bud¿etowej na rok 2009 (Dz. U.
Nr 128, poz. 1057). W ramach przedmiotowej nowelizacji ustawy bud¿etowej, po u-
wzglêdnieniu dodatkowych oszczêdnoœci i przesuniêæ œrodków w czêœciach podleg³ych
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Ministrowi Sprawiedliwoœci wydatki zosta³y ograniczone ³¹cznie o 589 mln z³,
z czego w czêœci 15 „S¹dy powszechne” o 344 mln z³ oraz w czêœci 37 „Sprawiedliwoœæ”
o 245 mln z³, w porównaniu do planu wydatków wynikaj¹cego z pierwotnej ustawy bud-
¿etowej na 2009 r. (ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. – Dz. U. Nr 10, poz. 58).

Oszczêdnoœci w roku 2009 dotyczy³y grup wydatków, które nie maj¹ bezpoœrednie-
go wp³ywu na bie¿¹c¹ realizacjê podstawowych zadañ jednostek organizacyjnych re-
sortu sprawiedliwoœci i dotyczy³y przede wszystkim zadañ inwestycyjnych, remonto-
wych, zakupów œrodków transportu, informatyki oraz czêœci pozap³acowych wydatków
bie¿¹cych.

Do ostatniej z wymienionych kategorii wydatków zaliczyæ nale¿y w szczególnoœci:
zakupy materia³ów i wyposa¿enia, zakupy materia³ów papierniczych, zakupy akceso-
riów komputerowych, wynagrodzenia bezosobowe (niezwi¹zane z prowadzonymi po-
stêpowaniami), wydatki na zakup ¿ywnoœci i leków, wydatki zwi¹zane ze szkoleniami
i podró¿ami s³u¿bowymi oraz wydatki na zakup us³ug pozosta³ych (w tym: us³ugi pocz-
towe, us³ugi drukarskie, introligatorskie, powielanie, us³ugi dotycz¹ce og³oszeñ, obwiesz-
czeñ, rozprowadzania pism, op³aty za wynajem sal, wydatki zwi¹zane z zakwaterowaniem
uczestników szkoleñ, us³ugi naukowo-badawcze, koszty i prowizje bankowe).

Dodatkowo w ramach dzia³añ oszczêdnoœciowych w resorcie sprawiedliwoœci
w 2009 roku ograniczone zosta³y wydatki na wyp³atê po¿yczek na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych sêdziów i prokuratorów. W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ bud¿etu pañ-
stwa wyp³ata tych po¿yczek zosta³a wstrzymana z dniem 25 czerwca 2009 r. do koñca
2009 roku.

Wydatki maj¹tkowe w resorcie sprawiedliwoœci zosta³y zredukowane, z zastosowa-
niem nastêpuj¹cych kryteriów:

– rezygnacja z inwestycji nowo rozpoczynanych,
– ograniczenie inwestycji, które nie s¹ planowane do zakoñczenia w 2009 roku,
– rezygnacja z zakupu œrodków transportu,
– ograniczenia zadañ informatycznych wy³¹cznie do zadañ, które wynikaj¹ z aktów

prawnych lub ju¿ zawartych umów,
– ograniczenie do niezbêdnego minimum pozosta³ych zakupów œrodków trwa³ych.
W czêœci 15 „S¹dy powszechne” oszczêdnoœci w ramach wydatków maj¹tkowych

obejmowa³y przede wszystkim ograniczenia lub rezygnacjê z realizacji nowych inwe-
stycji. Dotyczy³o to 3 zadañ za kwotê 9.690 tys. z³, do których nale¿a³y:

– budowa sali rozpraw karnych dla przestêpczoœci zorganizowanej dla SO w Gliwi-
cach,

– budowa budynku dla S¹du Rejonowego w Koninie,
– rozbudowa budynku S¹du Okrêgowego i Rejonowego oraz Prokuratury Okrêgowej

i Rejonowej w Tarnowie.
Ponadto wstrzymano realizacjê dokumentacji projektowej dla 23 zadañ za ³¹czn¹

planowan¹ kwotê 4.977 tys. z³. Dodatkowo ograniczone zosta³y wydatki na pozosta-
³ych inwestycjach (bez wstrzymywania finansowania inwestycji koñczonych w roku
2009) o kwotê 27.992 tys. z³.

Ogó³em wydatki na realizacjê inwestycji budowlanych s¹downictwa w roku 2009 r.
by³y ni¿sze o 42.659 tys. z³. od wielkoœci planowanych w ustawie bud¿etowej na rok
2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.

Wydatki na zakupy maj¹tkowe w stosunku do pierwotnej ustawy bud¿etowej na
2009 r. zmniejszono o kwotê 45.547 tys. z³, w tym w zakresie zakupów informatycz-
nych zredukowano wydatki o 11.300 tys. z³ odraczaj¹c wykonanie nastêpuj¹cych za-
dañ informatycznych realizowanych centralnie:

– wymiana serwerów w Wydzia³ach Ksi¹g Wieczystych,
– zakup licencji oprogramowania lotus Domino/Notes dla Krajowego Rejestru S¹do-

wego i Rejestru Zastawów,
– zakup i wdro¿enie systemów informatycznych wspomagaj¹cych pracê w s¹dach

I i II instancji,
– rozwój oprogramowania do wspó³pracy jednostek resortu z Systemem Informatycz-

nym Schengen (SIS).
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Dodatkowo, odroczono wdro¿enie zadañ informatycznych realizowanych przez
s¹dy na ³¹czn¹ kwotê 13.541 tys. z³, obejmuj¹c¹:

– wymianê du¿ych drukarek w Krajowym Rejestrze S¹dowym,
– wymianê stacji roboczych w Wydzia³ach Ksi¹g Wieczystych w ramach Phare 2001,
– wymianê drukarek laserowych i drukarek kodów kreskowych w Wydzia³ach Ksi¹g

Wieczystych w ramach Phare 2003,
– informatyzacjê s¹dów grodzkich – zakup sprzêtu i oprogramowania,
– modernizacjê systemu SAWA,
– wdro¿enie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw – zakup sprzêtu i oprogra-

mowania.
W stosunku do pierwotnie planowanych ograniczono równie¿ wydatki na zakup

œrodków transportu dla s¹dów o 1.190 tys. z³.
W czêœci 15 „S¹dy powszechne” wydatki maj¹tkowe ogó³em w roku 2009 by³y ni¿-

sze o 154.786 tys. z³ w porównaniu z rokiem 2008, w tym w zakresie realizacji zadañ
budowlanych o kwotê 62.681 tys. z³ oraz w zakresie zakupów inwestycyjnych o kwotê
92.105 tys. z³.

W bud¿ecie pañstwa na 2009 rok w czêœci 37 „Sprawiedliwoœæ” wydatki maj¹tkowe
w paragrafie 6050 i 6060 zosta³y zmniejszone o 124.386 tys. z³ w stosunku do ustawy
bud¿etowej z dnia 9 stycznia 2009 r., w tym wydatki na budownictwo inwestycyjne
o 110.828 tys. z³ oraz zakupy inwestycyjne o 13.558 tys. z³.

W ramach ograniczeñ finansowych na budownictwo wstrzymano rozpoczêcie reali-
zacji jednej inwestycji dla prokuratury (rozbudowa i adaptacja budynku Prokuratury
Apelacyjnej i Okrêgowej oraz dwóch Prokuratur Rejonowych w Rzeszowie przy ul. Het-
mañskiej) za kwotê 1.440 tys. z³.

W zakresie inwestycji realizowanych przez wiêziennictwo wstrzymano realizacjê
20 zadañ i opracowanie dokumentacji przysz³oœciowej, a tak¿e ograniczono wydatki na
realizacjê 12 zadañ inwestycyjnych S³u¿by Wiêziennej koñczonych w roku 2009 i po
2009 roku.

Ogó³em zmniejszenie wydatków na budownictwo inwestycyjne w stosunku do wiel-
koœci planowanych wynios³o 104.531 tys. z³.

Ograniczona zosta³a tak¿e modernizacja gmachu Ministerstwa Sprawiedliwoœci
przy Al. Ujazdowskich 11, o kwotê 445 tys. z³.

W stosunku do pierwotnie planowanych ograniczono wydatki na zakup œrodków
transportu dla jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwoœci o 7.218 tys. z³,
w tym:

– w Ministerstwie Sprawiedliwoœci o 180 tys. z³,
– w powszechnych jednostkach prokuratury o 1.278 tys. z³,
– w wiêziennictwie o 5.100 tys. z³,
– w zak³adach dla nieletnich o 500 tys. z³,
– w pozosta³ych jednostkach o 160 tys. z³.
W 2009 roku w czêœci 37 „Sprawiedliwoœæ” wydatki maj¹tkowe w paragrafach

6050 i 6060 by³y ni¿sze ³¹cznie o 298.198 tys. z³ w porównaniu do roku 2008, w tym
w zakresie zadañ budowlanych o kwotê 259.940 tys. z³ oraz w zakresie zakupów inwe-
stycyjnych o kwotê 38.258 tys. z³.

Zastosowanie wskazanych powy¿ej kryteriów pozwoli³o na uzyskanie znacznych
oszczêdnoœci w bud¿ecie na 2009 r. pozwalaj¹c jednoczeœnie na utrzymanie bud¿etu
na poziomie pozwalaj¹cym na realizacjê zasadniczych funkcji s¹downictwa, prokura-
tury, wiêziennictwa, Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz pozosta³ych jednostek organi-
zacyjnych resortu sprawiedliwoœci.

Przechodz¹c do odpowiedzi na pytanie drugie uprzejmie informujê, ¿e z uwagi na
ró¿nice w ewidencji umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia i umowy o dzie³o) w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwoœci w roku 2008 oraz 2009 nie jest mo¿liwe porównanie da-
nych dotycz¹cych liczby umów. W roku 2008 liczba zawartych umów w Ministerstwie
wynios³a 1338. W roku 2009 prowadzona by³a natomiast ewidencja osób zawiera-
j¹cych umowy. Liczba takich osób w roku 2009 wynios³a 657, przy czym podkreœlenia
wymaga, ¿e wystêpowa³y przypadki, ¿e jedna osoba zawiera³a wiêcej ni¿ jedn¹ umowê.
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Maj¹c na uwadze podane ró¿nice w ewidencji umów nale¿y jednoczeœnie wskazaæ,
¿e poziom wydatków z tytu³u umów cywilnoprawnych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego pozosta³ niemal niezmieniony. Oma-
wiane wydatki w roku 2008 wynios³y bowiem 8.205.587 z³otych, natomiast w roku
2009 – 8.200.270 z³otych.

Przedstawiaj¹c powy¿sze wyra¿am nadziejê, ¿e przedmiotowe wyjaœnienia w spo-
sób wyczerpuj¹cy i satysfakcjonuj¹cy dostarczy³y Panom Senatorom odpowiedzi na
zadane pytania.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Stanis³aw Chmielewski
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Macieja Klimy
oraz senatora Witolda Idczaka

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

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 umów o pracê, umów
o dzie³o i umów-zleceñ zosta³o zawartych) powsta³y w ministerstwie kierowa-
nym przez Pana w stosunku do roku 2008?

3. Jakie oszczêdnoœci powsta³y w wydatkach maj¹tkowych w roku 2009
w stosunku do 2008 r.?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak

OdpowiedŸ

Warszawa, 24 marca 2010 r.

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Panów Senatorów Macieja Klimy oraz Witolda Idcza-

ka (pismo nr BPS/DSK-043-2485/10 z dnia 10 marca br.) z³o¿one podczas 49. posie-
dzenia Senatu RP w dniu 18 lutego br. uprzejmie informujê.

Zadeklarowane oszczêdnoœci w Ministerstwie wynieœæ mia³y ok. 35 mln z³ w 2009 r.,
dla których Ÿród³em finansowania mia³y byæ miêdzy innymi wydatki inwestycyjne oraz
maj¹tkowe dotycz¹ce placówek zagranicznych. Uk³ad wydatków bud¿etowych Mini-
sterstwa zwi¹zany z koniecznoœci¹ ich ponoszenia poza granicami kraju w walutach
innych ni¿ z³oty polski (ok. 60% wydatków) sprawia, i¿ niestabilne kursy walut obcych
w stosunku do waluty polskiej w sposób istotny wp³ywaj¹ na realne mo¿liwoœci p³atni-
cze Ministerstwa. Obserwowana w 2009 r. deprecjacja z³otego oraz brak mechanizmu
ochronnego dla Ministerstwa przeciwdzia³aj¹cego negatywnym skutkom spadku war-
toœci rodzimej waluty, w której ustalany jest bud¿et sprawi³y, i¿ oszacowany w pierw-
szej po³owie ubieg³ego roku niedobór wydatków z³otowych na miniony rok bud¿etowy
stanowi³ ponad 15% pierwotnego bud¿etu Ministerstwa. Dodatkowo w 2009 r. Mini-
sterstwo zosta³o postawione w niekorzystnej sytuacji zwi¹zanej z realn¹ koniecznoœci¹
pokrywania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z decyzji i wyroków Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka z wydatków ujêtych w czêœci 45 bud¿etu pañstwa – sprawy zagranicz-
nej, wobec faktu wyczerpania siê œrodków w ramach rezerwy celowej, z której dotych-
czas te wydatki by³y pokrywane.

Koniecznoœæ poniesienia przez Ministerstwo wszystkich tych zobowi¹zañ w ra-
mach w³asnego bud¿etu by³a nierealna, gdy¿ wymusza³aby obowi¹zek drastycznego
ograniczenia podstawowej dzia³alnoœci polskiej dyplomacji w roku 2009 oraz w latach
kolejnych, co mog³oby mieæ niekorzystny wp³yw na przebieg przygotowañ Polski do
krajowej prezydencji w Radzie UE. Cieszy wiêc fakt uwzglêdnienia tych racji i takiej no-
welizacji ustawy bud¿etowej na rok 2009, w wyniku której w bud¿ecie Ministerstwa za-
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pewniono finansowanie wydatków na p³atnoœci wynikaj¹ce z decyzji i wyroków
Trybuna³u, zap³atê sk³adek do organizacji miêdzynarodowych oraz zwiêkszenie wydat-
ków na zakup obcych walut.

W 2008 r. zlikwidowanych zosta³o 19 placówek zagranicznych oraz dodatkowo
6 konsulatów generalnych, które w³¹czono w struktury ambasad jako wydzia³y konsu-
larne. Ponadto opracowano i rozpoczêto realizacjê planu restrukturyzacji polskich pla-
cówek zagranicznych, elementem którego by³o równie¿ ograniczenie i zmiana
struktury zatrudnienia. Konsekwencj¹ tych dzia³añ jest realokacja wydatków, która
sprzyjaæ ma poprawie bilansu dzia³alnoœci s³u¿by zagranicznej.

Z dniem 31 grudnia 2008 r. nast¹pi³a faktyczna redukcja czêœci etatów. Skutkowa³o
to zmniejszeniem stanu zatrudnienia w placówkach na dzieñ 1 stycznia 2009 r. do 3 393
osób. W 2009 r. redukcja objê³a ok. 150 stanowisk pracy w placówkach, w tym ponad 100
stanowisk obsadzanych osobami kierowanymi z kraju. Na 31 grudnia 2009 r. w placów-
kach zagranicznych zatrudnionych by³o 3.295 osób, co stanowi 3.242,82 etatu, a tym sa-
mym nast¹pi³ spadek zatrudnienia w stosunku do danych z pocz¹tku roku (vide powy¿ej).

Czêœæ z likwidowanych stanowisk pracy w jednych placówkach zosta³a prze-
kszta³cona i wykorzystana w innych placówkach, m.in. na Ukrainie i w Bia³orusi, ce-
lem ich wzmocnienia o stanowiska do spraw ma³ego ruchu granicznego. Stworzenia od
podstaw infrastruktury i obsady kadrowej wymaga³y te¿ nowo tworzone konsulaty ge-
neralne w Sewastopolu i Winnicy. Czêœæ z redukowanych etatów w roku 2010 bêdzie
musia³a zostaæ wykorzystana na wsparcie kadrowe innych placówek. Takiego wspar-
cia bêd¹ wymaga³y konsulaty na Wschodzie, ale nie tylko, przede wszystkim w zwi¹zku
z wejœciem w ¿ycie biometrii paszportowej oraz zapowiadanej zmianie ustawy o obywa-
telstwie, które pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e iloœæ czynnoœci konsularnych wzroœnie
i spowoduje koniecznoœæ uzupe³nienia kadrowego placówek. Zmianie ulega rola pol-
skich placówek zagranicznych, które przejmuj¹ realizacjê interesów innych pañstw
unijnych. Pe³nienie takiej roli bêdzie równie¿ wymaga³o dodatkowego wsparcia. Racjo-
nalizacja zatrudnienia nie jest prost¹ redukcj¹ etatów. Analizujemy dotychczasowe
wykorzystanie zasobów kadrowych placówek. Pozyskiwane oszczêdnoœci z likwidacji
stanowisk pracy s¹ przesuwane i w miarê mo¿liwoœci wykorzystywane dalej celem
stworzenia efektywnej s³u¿by zagranicznej, która chocia¿by warunkami finansowymi
odbiega od s³u¿b dyplomatycznych innych krajów. Nawet przy zmniejszonej obsadzie
kadrowej poszczególnych placówek, nie redukujemy zadañ przed nimi stoj¹cych, które
wraz ze zbli¿aj¹c¹ siê polsk¹ prezydencj¹ w Radzie Unii Europejskiej ulegaj¹ systema-
tycznemu zwiêkszeniu. Dziêki racjonalnemu gospodarowaniu pozyskiwanymi z pro-
wadzonej restrukturyzacji oszczêdnoœciami placówki wype³niaj¹ nak³adane na nie
nowe zadania bez koniecznoœci dodatkowego obci¹¿ania bud¿etu pañstwa.

Proces racjonalizacji obs³ugi zadañ wykonywanych przez Centralê MSZ, zapocz¹t-
kowany w 2008 r., przebiega w nieco odmienny sposób i bezpoœrednio wi¹¿e siê z reor-
ganizacj¹ urzêdu. Naturalnym jest, i¿ w tak prowadzon¹ politykê wpisuj¹ siê ró¿norakie
decyzje kadrowe, tak¿e te dotycz¹ce rozwi¹zania stosunków pracy (dotychczas z urzê-
du odesz³o ponad 60 pracowników).

Ca³y szereg dzia³añ o charakterze organizacyjnym i kadrowym podejmowanych
w resorcie zmierza w kierunku zapewnienia w³aœciwej realizacji spoczywaj¹cych na
nim zadañ przy uwzglêdnieniu zmieniaj¹cych siê warunków, w jakich realizowane s¹
sprawy zagraniczne.

W 2009 r. (wg ustawy po nowelizacji) w porównaniu do wielkoœci przyjêtych w usta-
wie bud¿etowej na 2008 r. zmniejszono plan wydatków maj¹tkowych o ok. 29 mln z³,
w tym przede wszystkim w zakresie inwestycji w placówkach zagranicznych.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Oceniaj¹c funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ich dzia³alnoœci, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
okaza³y siê one skutecznym instrumentem zachêcaj¹cym do inwestowania.
W wyniku inwestycji poczynionych w specjalnych strefach ekonomicznych
mo¿liwe by³o utrzymanie oko³o piêædziesiêciu tysiêcy miejsc pracy oraz utwo-
rzenie stu piêædziesiêciu tysiêcy nowych miejsc pracy. £¹czna wartoœæ wspo-
mnianych inwestycji przekroczy³a ju¿ 60 milionów z³.

Intensywny wzrost wartoœci inwestycji w strefach odnotowywany by³ je-
szcze w latach 2007–2008. Na przestrzeni 2007 r. wzrost wartoœci poniesio-
nych nak³adów inwestycyjnych wyniós³ ponad 14 miliardów z³, natomiast
w roku 2008 by³o to ponad 10 miliardów z³. Równie dynamicznie ros³a liczba
miejsc pracy w strefach, tych utrzymanych oraz tych nowo utworzonych. Na
pocz¹tku 2007 r. istnia³y w strefach w sumie sto trzydzieœci cztery tysi¹ce
miejsc pracy, podczas gdy na koniec 2008 r. liczba ta wynosi³a ju¿ dwieœcie
dziesiêæ tysiêcy. Wstêpne dane za 2009 r. wprawdzie nadal mówi¹ o wzro-
œcie wartoœci inwestycji, jednak¿e jego dynamika mo¿e byæ znacznie s³absza
w porównaniu z latami poprzednimi, spadek mo¿e wynosiæ nawet 50–60%.
Zauwa¿alny jest te¿ nieznaczny spadek liczby miejsc pracy w strefach, co
mo¿e byæ niepokoj¹ce z uwagi na fakt, ¿e jest to sytuacja, która w dotychcza-
sowej dzia³alnoœci stref nie mia³a miejsca. Równie¿ pierwsze dane z bie¿¹ce-
go roku nie mog¹ napawaæ optymizmem. W styczniu zainicjowano zaledwie
czternaœcie nowych inwestycji, których ³¹czna wartoœæ wynosi oko³o 173 mi-
lionów z³. Ponadto podmioty zarz¹dzaj¹ce strefami wskazuj¹ na coraz licz-
niejsze przypadki, kiedy inwestorzy wystêpuj¹ z wnioskiem o wygaszenie
zezwolenia i wystêpuj¹ z SSE.

Problem obni¿enia dynamiki inwestycyjnej w strefach wynika zapewne
po czêœci z ogólnej sytuacji gospodarczej na œwiecie, niemniej jednak jego
przyczyny mog¹ le¿eæ równie¿ w niedostatecznie korzystnej lub niedostoso-
wanej do obecnych warunków gospodarczych ofercie inwestycyjnej w SSE.

Wœród przedsiêbiorców przewa¿a zadowolenie z warunków inwestycyj-
nych oferowanych w strefach. Dotychczasowi inwestorzy zwracaj¹ uwagê
miêdzy innymi na ³atwoœæ w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników
oraz na przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym zapewnienie koniecz-
nej infrastruktury komunikacyjnej. Jednak¿e wskazuj¹ oni równie¿ na powa¿-
ne utrudnienia wynikaj¹ce z ma³o przejrzystych przepisów prawa, szczególnie
w zakresie interpretacji zagadnieñ prawa podatkowego oraz dope³nienia wy-
mogów proceduralnych zwi¹zanych z wykorzystaniem pomocy publicznej.
Dlatego coraz czêœciej mówi siê o koniecznoœci dalszego reformowania przepi-
sów utrudniaj¹cych rozwój stref.

Specjalne strefy ekonomiczne to miejsca, w których skupione s¹ inwesty-
cje zwi¹zane z rozwojem innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych us³ug.
Rozwój stref ma zatem szczególne znaczenie dla rozwoju ca³ej gospodarki
i dlatego niezwykle istotne wydaje siê podjêcie wszelkich starañ, aby przy-
najmniej utrzymaæ tempo wzrostu notowane w ostatnich latach.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, proszê o odpowiedŸ na pytania.
Czy jakieœ dzia³ania mog¹ zostaæ podjête w celu dalszej poprawy warun-

ków inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych? Jakie to mog¹
byæ dzia³ania?

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 25 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odnosz¹c siê do otrzymanego przy piœmie z dnia 10 marca br. znak: BSP/DSK-

-043-2487/10 oœwiadczenia Senatora Ryszarda Knosali przedstawiam nastêpuj¹ce
stanowisko. Spadek zatrudnienia w strefach i zmniejszenie dynamiki nap³ywu nowych
inwestycji, jakie zaobserwowano w latach 2008–2009 spowodowany by³ przede wszyst-
kim kryzysem gospodarczym na œwiecie. Pogorszenie koniunktury œwiatowej, które
prze³o¿y³o siê na wiêksz¹ niepewnoœæ transakcji na rynku walutowym, zaostrzenie
kryteriów przyznawania kredytów oraz wzrost ich kosztów dotknê³o równie¿ polsk¹ go-
spodarkê, a wiêc i przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w specjalnych strefach ekonomicz-
nych. Utrudniony dostêp do œrodków finansowych czêsto niweczy³ plany realizacji
nowych inwestycji lub powodowa³ od³o¿enie decyzji o ich podjêciu, a tak¿e znacz¹co
opóŸni³ zakoñczenie ju¿ rozpoczêtych projektów. Spadek koniunktury obok zahamo-
wania rozwoju nowych inwestycji spowodowa³ obni¿enie popytu na ju¿ wytwarzane
wyroby, a tym samym ograniczenie ich produkcji i niemo¿noœæ utrzymania dotychcza-
sowego poziomu zatrudnienia.

W celu zminimalizowania negatywnych skutków recesji gospodarczej dla przedsiê-
biorców dzia³aj¹cych w strefach, w lutym 2009 r. rozpoczêto proces nowelizacji ustawy
z dnia 20 paŸdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy w sytuacji recesji gospodarczej czêsto nie
s¹ w stanie utrzymaæ dotychczasowego poziomu zatrudnienia projekt nowelizacji usta-
wy wprowadza mo¿liwoœæ obni¿enia warunku zezwolenia okreœlaj¹cego minimalny po-
ziom zatrudnienia o 20%, a w latach 2010–2011 o 25% we wszystkich zezwoleniach,
niezale¿nie od daty ich wydania. W œwietle obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów waru-
nek zatrudnienia okreœlony w zezwoleniach wydanych do koñca lipca 2008 r. nie pod-
lega obni¿eniu, co w wielu sytuacjach mo¿e skutkowaæ cofniêciem zezwolenia, a to
oznacza nie tylko utratê prawa do zwolnieñ podatkowych, ale koniecznoœæ zwrotu ca³ej
pobranej pomocy publicznej, co z kolei mo¿e groziæ upad³oœci¹ przedsiêbiorstwa
i w konsekwencji utrat¹ pracy ca³ej za³ogi.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Ministerstwo Gospodarki dok³ada wszelkich starañ,
aby ka¿dy projekt inwestycyjny, istotny z punktu widzenia gospodarki kraju, który bez
pomocy publicznej nie zosta³by zrealizowany w danej lokalizacji móg³ byæ ulokowany
w specjalnej strefie ekonomicznej. Ponadto, w celu zintensyfikowania nap³ywu nowych
inwestycji wnioski w³adz lokalnych w sprawie tworzenia nowych obszarów, jeœli tylko
spe³niaj¹ kryteria okreœlone w Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych s¹
przez Ministra Gospodarki rozpatrywane pozytywnie i przedk³adane do decyzji Rady
Ministrów. W zwi¹zku z tym, ¿e poziom uzbrojenia gruntu jest istotnym kryterium wy-
boru miejsca inwestowania spó³ki zarz¹dzaj¹ce strefami, w miarê posiadanych œrod-
ków, wspó³finansuj¹ budowê infrastruktury technicznej.

Bior¹c pod uwagê, ¿e Polska w porównaniu z innymi krajami Europy lepiej poradzi-
³a sobie w warunkach kryzysu, ju¿ w bie¿¹cym roku mo¿na oczekiwaæ stopniowego po-
wrotu do sytuacji z okresu prosperity.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
z up. Rafa³ Baniak
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Ryszarda Knosali

skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Pragnê poruszyæ problem mocy obowi¹zuj¹cej gminnych regulaminów
utrzymania czystoœci i porz¹dku, uchwalonych przed czerwcem 2009 r.

Zmiany wprowadzone w czerwcu ubieg³ego roku w ustawie o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach, rozszerzy³y wynikaj¹cy z art. 4 ustawy ka-
talog zagadnieñ, które winny zostaæ objête zakresem przedmiotowym regula-
minu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 ustawy, rada gminy zobowi¹zana
zosta³a do ujêcia w regulaminie utrzymania czystoœci i porz¹dku tak¿e kwe-
stii dotycz¹cych zasad selektywnego zbierania i odbierania odpadów komu-
nalnych takich jak: zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, zu¿yte baterie
i zu¿yte akumulatory.

Jak siê jednak okazuje, wskazana nowelizacja mo¿e mieæ znacznie dalej
id¹ce konsekwencje, ni¿ mo¿na by s¹dziæ. Zmieniony art. 4 stanowi³ bowiem
normê kompetencyjn¹, na podstawie której rady gminy, wykonuj¹c dyspozy-
cjê zapisan¹ w tym przepisie, podejmowa³y uchwa³y w zakresie regulami-
nów utrzymania czystoœci i porz¹dku (akt wykonawczy). Zgodnie z § 32 ust. 2
rozporz¹dzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w spra-
wie zasad techniki prawodawczej „je¿eli zmienia siê treœæ przepisu upowa¿-
niaj¹cego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, ¿e zmienia siê
rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do uregulowa-
nia aktem wykonawczym lub wytyczne dotycz¹ce treœci tego aktu, przyjmuje
siê, ¿e taki akt wykonawczy traci moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy zmieniaj¹cej treœæ przepisu upowa¿niaj¹cego”. Maj¹c to na uwadze,
chcia³bym wyraziæ obawê co do mocy obowi¹zuj¹cej regulaminów uchwalo-
nych na podstawie dotychczasowego brzmienia przepisu. Jednoczeœnie we
wspomnianej nowelizacji projektodawca nie przewidzia³ utrzymania w mocy
regulaminów przyjêtych przed dniem wejœcia w ¿ycie nowych przepisów, ani
te¿ nie wskaza³ okresu przejœciowego, w którym uchwalone regulaminy za-
chowa³yby moc obowi¹zuj¹c¹.

Gdyby faktycznie okaza³o siê, ¿e w tym miejscu ma zastosowanie wspo-
mniana regu³a derogacyjna, wówczas niew¹tpliwie prawdziwe by³oby
stwierdzenie, ¿e regulaminy te przesta³y obowi¹zywaæ w momencie wejœcia
w ¿ycie cytowanej zmiany do ustawy, czyli od dnia 12 czerwca 2009 r. Nale-
¿y przypuszczaæ, ¿e jak dot¹d zdecydowana wiêkszoœæ samorz¹dów nie
uchwali³a regulaminów na nowo w oparciu o zmieniony przepis.

W tym miejscu warto zauwa¿yæ, i¿ regulamin utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku przyjmowany jest przez radê gminy w drodze uchwa³y i ma status
aktu prawa miejscowego. Wspomniany regulamin jest dla spo³ecznoœci gmin-
nej dokumentem wa¿nym. Zawarte w nim uregulowania dotycz¹ bowiem
miêdzy innymi spraw z zakresu:

— prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunal-
nych,

— czêstotliwoœci i sposobu pozbywania siê nieczystoœci ciek³ych z terenu
nieruchomoœci oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,

— usuwania œniegu i lodu z czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku
publicznego,

— ustalenia obowi¹zków dla osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe.
Normy zapisane w regulaminach s¹ zatem wa¿nym instrumentem pozwala-

j¹cym kszta³towaæ prawid³owe postawy spo³eczne we wspomnianym wy¿ej za-
kresie, i w efekcie pozwalaj¹cym podnosiæ standardy w takich obszarach, jak
chocia¿by ochrona œrodowiska, ochrona czystoœci wód, czy bezpieczeñstwo.

Uprzejmie proszê zatem o interpretacjê opisanego stanu faktycznego,
w szczególnoœci zaœ proszê o zajêcie stanowiska w zakresie obowi¹zywania
uchwa³ w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku, które zosta³y
podjête przed dniem wejœcia w ¿ycie cytowanej nowelizacji.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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OdpowiedŸ

Warszawa, 8 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo z dnia 10 marca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2488/10,

przekazuj¹ce oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Ryszarda Knosalê podczas 49. po-
siedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r. dotycz¹ce proœby o zajêcie stanowiska
w zakresie obowi¹zywania uchwa³ w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku w gminach, uprzejmie przedstawiam poni¿sze stanowisko.

Przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666) wprowadzi³y zmiany w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 wrzeœ-
nia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, z póŸn. zm.). Zmiana polega³a m.in. na wprowadzeniu do treœci art. 4 ust. 2
pkt 1 lit. a, okreœlaj¹cego szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na tere-
nie gminy zapisów, aby prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania
i odbierania odpadów obejmowa³o tak¿e odpady zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elek-
tronicznego oraz zu¿ytych baterii i zu¿ytych akumulatorów. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e po-
wy¿sze zmiany zosta³y dodane na etapie prac parlamentarnych nad projektem ustawy
o bateriach i akumulatorach.

W mojej opinii dokonana zmiana mia³a na celu dostosowanie obecnie obowi¹zu-
j¹cych regulaminów w ww. zakresie, o ile nie zawiera³y one ju¿ stosownych zapisów, do
postanowieñ ustawy o bateriach i akumulatorach, a nie uchylenie wszystkich regula-
minów z dniem wejœcia w ¿ycie przepisów ustawy.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z póŸn. zm.) dla osi¹gniêcia ce-
lów za³o¿onych w polityce ekologicznej pañstwa oraz realizacji zasad, o których mowa
w art. 5 ustawy, opracowywane s¹ plany gospodarki odpadami. Ustawa stanowi dalej,
¿e plany s¹ opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gmin-
nym. Na szczeblu krajowym krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez mi-
nistra w³aœciwego do spraw œrodowiska w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do
spraw gospodarki wodnej uchwala Rada Ministrów. Ponadto ustawa okreœla, ¿e woje-
wódzki plan gospodarki odpadami powinien byæ zgodny z krajowym planem gospodar-
ki odpadami, powiatowy plan gospodarki odpadami powinien byæ zgodny
z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, gminny plan gospodarki odpadami po-
winien byæ zgodny z powiatowym planem gospodarki odpadami.

Zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 (Kpgo2010) w rozdziale 5
jako jeden z kierunków dzia³añ w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz
kszta³towaniu systemu gospodarowania odpadami w zakresie odpadów komunalnych
zosta³o wskazane wymaganie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania okreœ-
lonych frakcji odpadów komunalnych, w tym zu¿ytych baterii i akumulatorów.

Bior¹c natomiast pod uwagê, ¿e zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹d-
ku w gminach, rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na te-
renie gminy oraz dostosuje go do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od daty uchwalenia tego planu nale¿y uznaæ, ¿e gminne plany
gospodarki odpadami powinny byæ zgodne z Kpgo2010 w zakresie wymagania prowa-
dzenia selektywnego zbierania i odbierania okreœlonych frakcji odpadów komunal-
nych, w tym zu¿ytych baterii i akumulatorów.

Ponadto odnosz¹c siê do kwestii zasad techniki prawodawczej nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
skutki prawne wynikaj¹ce ze zmiany zakresu upowa¿nienia przez ustawê nowelizu-
j¹c¹ okreœla w polskim porz¹dku prawnym § 32 ust. 2 za³¹cznika do rozporz¹dzenia
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Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawo-
dawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zwane dalej ZTP. Zgodnie z § 32 ust. 2 ZTP je¿eli
zmienia siê treœæ przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania aktu wykonawczego w ten
sposób, ¿e zmienia siê rodzaj aktu wykonawczego albo zakres spraw przekazanych do
uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotycz¹ce treœci tego aktu, przyjmu-
je siê, ¿e taki akt wykonawczy traci moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy
zmieniaj¹cej treœæ przepisu upowa¿niaj¹cego. W doktrynie i orzecznictwie mo¿na wy-
ró¿niæ stanowisko dotycz¹ce interpretacji § 32 ZTP wskazuj¹ce, ¿e regulacja w nim za-
warta nie ma charakteru normatywnego, lecz informacyjny, zaœ ust. 2 i 3 § 32 ZTP
b³êdnie informuj¹ o treœci obowi¹zuj¹cej w polskim systemie prawnym dyrektywy wali-
dacyjnej. W rzeczywistoœci bowiem, w myœl tej regu³y, je¿eli:

1) zmienia siê treœæ przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania aktu wykonawczego
w ten sposób, ¿e zmienia siê:
a) rodzaj aktu wykonawczego,
b) organ upowa¿niony do wydania aktu wykonawczego,
c) zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub
d) wytyczne dotycz¹ce treœci tego aktu;

2) w wyniku tej zmiany dotychczasowy akt wykonawczy staje siê niezgodny ze zno-
welizowanym przepisem upowa¿niaj¹cym

– przyjmuje siê, ze taki akt wykonawczy traci moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy zmieniaj¹cej treœæ przepisu upowa¿niaj¹cego.

Przy tak rozumianej regule walidacyjnej sama zmiana upowa¿nienia do wydania
aktu normatywnego nie jest wystarczaj¹ca do stwierdzenia, ¿e akt wykonawczy wyda-
ny na podstawie zmienionego upowa¿nienia traci moc po wejœciu w ¿ycie zmiany, gdy¿
aby przyj¹æ, ¿e dochodzi do utraty mocy obowi¹zuj¹cej aktu wykonawczego oprócz
zmiany treœci upowa¿nienia akt ten musi staæ siê niezgodny ze znowelizowanym prze-
pisem upowa¿niaj¹cym. Je¿eli wiêc taki przypadek nie zachodzi, to akt wykonawczy
nie traci mocy obowi¹zuj¹cej z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy zmieniaj¹cej treœæ przepi-
su upowa¿niaj¹cego.

Je¿eliby wiêc rozumieæ § 32 ZTP w powy¿szy sposób, to regulaminy wydane na pod-
stawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach utraci³yby moc wy-
³¹cznie w zakresie w jakim s¹ niezgodne z obecnym brzmieniem upowa¿nienia, bior¹c
zaœ pod uwagê, ze nowelizacja poszerzy³a jedynie zakres upowa¿nienia zawartego
w art. 4 tej ustawy, regulaminy pozosta³yby w mocy w ca³oœci.

Bior¹c powy¿s ¿e pod uwagê, w mojej opinii zmiany dokonane przepisami ustawy
o bateriach i akumulatorach w ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
nie powinny skutkowaæ uchyleniem wszystkich gminnych regulaminów utrzymania
czystoœci i porz¹dku, a jedynie ich uzupe³nieniem.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Bernard B³aszczyk
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Oœwiadczenie senatora Marka Konopki

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na

sytuacjê finansow¹ ambulatoryjnych jednostek lecznictwa odwykowego na
terenie województwa warmiñsko-mazurskiego i interwencjê w tej sprawie.
Decyzj¹ Narodowego Funduszu Zdrowia obni¿ono tym jednostkom finanso-
wanie œrednio o 17%, a w niektórych przypadkach nawet o 30% w stosunku
do roku 2009.

Nie podlega dyskusji, i¿ lecznictwo odwykowe to wa¿na dziedzina w sys-
temie walki z uzale¿nieniami. Wed³ug badañ, trwa³oœæ abstynencji osób uza-
le¿nionych jest wprost proporcjonalna do d³ugoœci leczenia. Rekomendowany
czas leczenia to oko³o 18 miesiêcy. Przy tak d³ugim okresie leczenia drastycz-
ne obni¿enie œrodków skutkowaæ mo¿e za³amaniem lecznictwa odwykowe-
go. Konsekwencje takiego stanu mog¹ byæ bardzo powa¿ne, i to zarówno
spo³eczne, jak i finansowe. Skutki choroby alkoholowej poch³aniaj¹ ogromne
kwoty pieniêdzy i s¹ przyczyn¹ licznych tragedii.

Województwo warmiñsko-mazurskie jest szczególnie nara¿one na prob-
lem uzale¿nieñ. Czêste na terenach postpegeerowskich wysokie bezrobocie
oraz wystêpuj¹cy brak perspektyw s¹ okolicznoœciami sprzyjaj¹cymi choro-
bie alkoholowej. W tych okolicznoœciach ograniczenie œrodków finansowych
na lecznictwo odwykowe na terenie tego województwa, a tym samym ograni-
czenie dostêpu do tego lecznictwa, wydaje siê decyzj¹ kontrowersyjn¹.

Argument ograniczonych œrodków finansowych w systemie ochrony
zdrowia w tym przypadku równie¿ przemawia na rzecz jednostek lecznictwa
uzale¿nieñ, gdy¿ koszt leczenia skutków alkoholizmu jest znacznie wy¿szy
ni¿ leczenie uzale¿nieñ.

Wierzê, ¿e przedstawione fakty zostan¹ wziête pod uwagê przez Pani¹
Minister, a kwestia ograniczenia finansowania ambulatoryjnego leczenia
uzale¿nieñ na rok 2010 zostanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia zweryfi-
kowana.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.29

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na pismo Pana Marsza³ka z dnia 10 marca 2010 r., znak: BPS/DSK-

-043-2489/10, w sprawie poruszonej w oœwiadczeniu Senatora Marka Konopki, z³o¿o-
nym podczas 49. posiedzenia Senatu w dniu 18 lutego 2010 r., a dotycz¹cego sytuacji
finansowej ambulatoryjnych jednostek lecznictwa odwykowego na terenie wojewódz-
twa warmiñsko-mazurskiego informujê, ¿e w powy¿szej sprawie po dokonaniu analizy
kontraktów na œwiadczenia terapii uzale¿nienia od alkoholu realizowanych zw³aszcza
w ambulatoriach i dziennych oddzia³ach zosta³a podjêta interwencja w warmiñsko-
-mazurskim oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
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W treœci pisma skierowanego do wymienionego oddzia³u Narodowego Funduszu
Zdrowia zawarto informacjê o niepokoj¹cych sygna³ach z terenu województwa
warmiñsko-mazurskiego, dotycz¹cych zmniejszenia kontraktów poradni leczenia uza-
le¿nieñ oraz dziennych oddzia³ów leczenia uzale¿nienia od alkoholu œrednio o 17%,
a w przypadku poradni i oddzia³u dziennego w Elbl¹gu (NZOZ OTU „Szansa”) nawet
o 32%. Zwrócono uwagê, ¿e konsekwencj¹ tak drastycznego ograniczenia kontrakto-
wania œwiadczeñ bêdzie ograniczenie dostêpnoœci do terapii uzale¿nienia od alkoholu
i wspó³uzale¿nienia w województwie warmiñsko-mazurskim, przerwanie leczenia pa-
cjentów pozostaj¹cych w programach terapii, redukcja etatów kadry terapeutycznej.

Ponadto wyeksponowano, i¿ poradnie leczenia uzale¿nienia od alkoholu i poradnie
leczenia uzale¿nieñ pe³ni¹ bardzo istotn¹ rolê w systemie lecznictwa odwykowego:

– dokonuj¹ diagnozy uzale¿nienia oraz innych zaburzeñ zdrowia psychicznego i so-
matycznego pacjentów,

– kieruj¹ osoby uzale¿nione do w³aœciwych typów zak³adów lecznictwa odwykowego
(oddzia³y leczenia alkoholowych zespo³ów abstynencyjnych, dzienne lub ca³odo-
bowe oddzia³y terapii uzale¿nienia od alkoholu),

– prowadz¹ podstawowe programy terapii uzale¿nienia dla osób o mniej nasilonych
objawach uzale¿nienia oraz pacjentów pracuj¹cych i maj¹cych zaplecze spo³ecz-
ne,

– realizuj¹ pog³êbione programy terapii dla osób, które zakoñczy³y kilkutygodniowe
leczenie w oddzia³ach i wymagaj¹ jeszcze trwaj¹cej 18–24 miesi¹ce psychoterapii
nakierowanej na stabilizacjê abstynencji, zmianê sposobów radzenia sobie z emo-
cjami i rehabilitacjê spo³eczn¹,

– prowadz¹ programy dla osób pij¹cych alkohol szkodliwie,
– prowadz¹ programy leczenia dla cz³onków rodzin osób uzale¿nionych.
Efektywnoœæ leczenia osób uzale¿nionych od alkoholu i wspó³uzale¿nionych jest

w znacznej mierze uwarunkowana dostêpnoœci¹ do dobrych jakoœciowo programów te-
rapeutycznych realizowanych przez poradnie. To z kolei wymaga adekwatnego do po-
pytu finansowania realizowanych przez nie œwiadczeñ.

Konkluduj¹c poproszono Dyrektora Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u Wojewódz-
kiego NFZ o przeanalizowanie raz jeszcze mo¿liwoœci zwiêkszenia wartoœci kontraktów
ambulatoryjnych placówek lecznictwa odwykowego w województwie warmiñsko-ma-
zurskim przynajmniej do poziomu wykonania przez nich œwiadczeñ w 2009 roku.

Równoczeœnie podkreœlono, ¿e w Polsce od 2003 roku spo¿ycie alkoholu na jednego
mieszkañca systematycznie wzrasta, wzrasta równie¿ liczba osób pij¹cych alkohol
problemowo – wymagaj¹cych œwiadczeñ w obszarze leczenia uzale¿nienia.

Pismem z dnia 26 lutego 2010 r., znak: DN-070-4/10/KK, Dyrektor Warmiñsko-
-Mazurskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia w Olsztynie wy-
jaœni³ zaistnia³¹ z³¹ sytuacjê kontraktowania œwiadczeñ odwykowych niskimi nak³ada-
mi na œwiadczenia zdrowotne oraz zawar³ obietnicê zwiêkszenia poziomu zawartych
kontraktów w miarê pozyskiwania wolnych œrodków w 2010 roku.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Haber
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Oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego

skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej,
pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³awa Dudy

Zwracam siê z zapytaniem, dlaczego osoby niedowidz¹ce nie otrzymuj¹
z NFZ pe³nej refundacji kosztów zakupu na receptê szkie³ korekcyjnych. Na
przyk³ad refundacja wynosi 14 z³ 50 gr, a szk³a kosztuj¹ od 150 z³ do 500 z³.

PCRP w Opolu nie finansuje tak¿e zakupu rowerów tandemów do rehabi-
litacji osób niedowidz¹cych. Tak stwierdzili przedstawiciele opolskiego PZN
podczas spotkania w parlamencie w dniu 4 lutego bie¿¹cego roku – by³a to
grupa piêædziesiêciu osób z psami przewodnikami.

Norbert Krajczy

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 2010.04.07

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na przes³ane przy piœmie z dnia 10 marca br., znak BPS/DSK-043-

-2490/10, oœwiadczenie senatora Norberta Krajczego, z³o¿one podczas 49. posiedzenia
Senatu RP w dniu 18 lutego br., w sprawie finansowania zakupu szkie³ korekcyjnych
ze œrodków Narodowego Funduszu Zdrowia, uprzejmie wyjaœniam, ¿e zgodnie z usta-
w¹ z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (t.j. Dz. U. z 2007 r.,
Nr 65, poz. 437, z póŸn. zm.) zadaniem ministra kieruj¹cego danym dzia³em admini-
stracji rz¹dowej jest m.in. inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w sto-
sunku do dzia³u, którym kieruje, a tak¿e przedk³adania w tym zakresie inicjatyw,
projektów za³o¿eñ projektów ustaw i projektów aktów normatywnych (...). W³aœciwym
dla dzia³u obejmuj¹cego zdrowie jest Minister Zdrowia.

Niezale¿nie od powy¿szego wyjaœniam, ¿e pismem z dnia 22 marca br., znak
BON-II-0702-3-4-KD/10 Biuro Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych
zwróci³o siê do Ministerstwa Zdrowia z proœb¹ o informacje dotycz¹ce poruszonego
przez Pana Senatora tematu. Informacje przekazane przez Ministerstwo Zdrowia pis-
mem z dnia 26 marca br., znak MZ-PLW-463-10642-1/SG/10, przedstawiam poni¿ej.

Ustaw¹ z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118,
poz. 989) zosta³y wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 164,
poz. 1027 z póŸn. zm.), które uchyli³y dotychczasowe rozporz¹dzenia, w tym tak¿e roz-
porz¹dzenie w zakresie przedmiotów ortopedycznych oraz œrodków pomocniczych
i wprowadzi³y nowe delegacje ustawowe, na podstawie których zosta³o wydane rozpo-
rz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwaranto-
wanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne bêd¹ce przedmiotami
ortopedycznymi oraz œrodki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141). Rozporz¹dzenie to
okreœla sposób finansowania i limit cen dla soczewek okularowych korekcyjnych.
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Jednoczeœnie Minister Zdrowia mo¿e usun¹æ dane œwiadczenie opieki zdrowotnej
z wykazu œwiadczeñ gwarantowanych albo dokonaæ zmiany poziomu, sposobu finan-
sowania, lub warunków realizacji œwiadczenia gwarantowanego, dzia³aj¹c z urzêdu lub
na wniosek, po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych, uwzglêdniaj¹c takie kryteria jak wp³yw na poprawê zdrowia obywateli, skutki
nastêpstw choroby lub stanu zdrowia, znaczenie dla zdrowia obywateli, skutecznoœæ
kliniczn¹ i bezpieczeñstwo, stosunek uzyskiwanych korzyœci zdrowotnych do ryzyka
zdrowotnego, stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych, skutki finan-
sowe dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów zobowi¹zanych do finanso-
wania œwiadczeñ opieki zdrowotnej ze œrodków publicznych. Wniosek w sprawie
zmiany limitu soczewek okularowych korekcyjnych zosta³ przekazany do Agencji Oce-
ny z proœb¹ o przygotowanie rekomendacji.

Jednoczeœnie wyjaœniam, ¿e osoby niepe³nosprawne mog¹ ubiegaæ siê o dofinanso-
wanie wyrobów medycznych równie¿ ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych. Œrodki PFRON mog¹ byæ wykorzystane na dofinansowanie
dla tych osób niepe³nosprawnych, które spe³niaj¹ okreœlone w § 5 rozporz¹dzenia Mi-
nistra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okreœlenia rodza-
jów zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane ze œrodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 ze zm.), kryterium do-
chodowe.

Zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporz¹dzenia wysokoœæ dofinansowania zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze wynosi:

a) do 100% udzia³u w³asnego osoby niepe³nosprawnej w limicie ceny ustalonym na
podstawie odrêbnych przepisów, je¿eli taki udzia³ jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra
w³aœciwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udzia³u w³asnego osoby nie-
pe³nosprawnej w zakupie tych przedmiotów i œrodków, je¿eli cena zakupu jest wy¿-
sza ni¿ ustalony limit.

Wyjaœniaj¹c drug¹ kwestiê poruszon¹ przez Pana senatora informujê, ¿e w mojej
opinii istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania ze œrodków PFRON zakupu roweru typu tan-
dem dla osoby niewidomej czy te¿ niedowidz¹cej – w ramach likwidacji barier technicz-
nych. Przez bariery techniczne mo¿na rozumieæ przeszkody wynikaj¹ce z braku zasto-
sowania odpowiednich do rodzaju niepe³nosprawnoœci przedmiotów lub urz¹dzeñ.
Likwidacja tej bariery powinna powodowaæ sprawniejsze dzia³anie tej osoby w spo³e-
czeñstwie i umo¿liwiæ wydajniejsze jej funkcjonowanie. Do samorz¹du powiatowego
nale¿y dokonanie oceny, na podstawie ca³okszta³tu okolicznoœci sprawy oraz indywi-
dualnych potrzeb wnioskodawcy, czy wnioskowane przez osobê niepe³nosprawn¹
przedsiêwziêcie mo¿na zakwalifikowaæ jako mieszcz¹ce siê w danym zadaniu. Decyzja
w sprawie sposobu rozpatrzenia wniosku osoby niepe³nosprawnej o przyznanie dofi-
nansowania ze œrodków PFRON nale¿y ka¿dorazowo do powiatowego centrum pomocy
rodzinie.

Z szacunkiem

MINISTER
z up. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Waldemara Kraski

skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Od pewnego ju¿ czasu trwaj¹ prace nad procesem wdra¿ania numeru

alarmowego 112 oraz prace zwi¹zane z budow¹ Centrów Powiadamiania
Ratunkowego – CPR.

Prace te ostatnio uleg³y przyspieszeniu w zwi¹zku z powierzeniem Polsce
i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012.

Do mego biura docieraj¹ niepokoj¹ce sygna³y o braku spójnoœci tych dzia-
³añ, co mo¿e spowodowaæ brak efektywnoœci tego projektu. Proszê o przed-
stawienie, na jakim etapie s¹ prace w kraju, czy system ten bêdzie spójny,
czy by³ przeprowadzony program pilota¿owy i jak ten system bêdzie zorgani-
zowany w województwie mazowieckim. Chodzi o umiejscowienie CPR i ich
wspó³pracê w zakresie ratownictwa medycznego z podmiotami zarz¹dzany-
mi przez ró¿nych dysponentów – karetki systemu s¹ najczêœciej w gestii SP
ZOZ. Czy system uwzglêdnia gêstoœæ zaludnienia i przewagê obszarów wiej-
skich w województwie mazowieckim?

Waldemar Kraska

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do pisma z dnia 10 marca 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-

-2491/10), przekazuj¹cego tekst oœwiadczenia z³o¿onego przez Senatora RP Pana Wal-
demara Kraskê podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 roku
w sprawie obecnego stanu prac nad procesem wdra¿ania numeru alarmowego 112 oraz
prac nad budow¹ Centrów Powiadamiania Ratunkowego uprzejmie informujê, i¿ w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w oparciu o przepisy art. 14a–14f
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpo¿arowej (t.j.: Dz. U. z 2009
roku Nr 178, poz. 1380), prowadzone s¹ prace nad wdro¿eniem koncepcji budowy zin-
tegrowanego systemu powiadamiania ratunkowego. Plan prac nad wdro¿eniem I etapu
ww. systemu zak³ada, ¿e do koñca 2010 roku na terenie kraju, winno powstaæ 18 cen-
trów powiadamiania ratunkowego, w lokalizacjach wskazanych przez wojewodów, zgod-
nie z trybem okreœlonym w art. 14c ust. 2 ww. ustawy. Wojewoda wskazuj¹c liczbê, jak
i lokalizacje centrów powiadamiania ratunkowego oraz wojewódzkich centrów powia-
damiania ratunkowego winien braæ pod uwagê wszystkie okolicznoœci maj¹ce znacze-
nie dla sprawnoœci funkcjonowania ww. podmiotów, w tym równie¿ parametry
zwi¹zane z gêstoœci¹ zaludnienia, jak i specyfik¹ obs³ugiwanego obszaru.

Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ przyspieszenie prac nad wdro¿eniem syste-
mu powiadamiania ratunkowego, jakie ma miejsce w ostatnim czasie, wynika m.in.
z obowi¹zku wype³nienia przez Polskê przepisów unijnych w zakresie obs³ugi numeru
alarmowego 112 oraz koniecznoœci zabezpieczenia sprawnie dzia³aj¹cych centrów po-
wiadamiania ratunkowego w zwi¹zku z organizacj¹ Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej
EURO 2012.
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Ponadto pragnê zapewniæ, i¿ obecny system odbioru zg³oszeñ wykonywanych na
numer alarmowy 112 spe³nia kryteria wyznaczone przez prawodawstwo Unii Europej-
skiej w Dyrektywie 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca
2002 roku w sprawie us³ugi powszechnej i zwi¹zanych z sieciami i us³ugami ³¹cznoœci
elektronicznej praw u¿ytkowników (dyrektywa o us³udze powszechnej) (Dz. U. UE. L.
z 2002 roku Nr 108, poz. 51 z póŸn. zm.). Dzia³anie przedmiotowego systemu by³o
usprawniane poprzez: wprowadzenie jednolitych Numerów Kierowania Alarmowego
oraz sukcesywne przekazywanie obs³ugi numeru 112 w sieciach komórkowych z Poli-
cji do Stra¿y Po¿arnej.

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji dostrzeg³o koniecznoœæ doko-
nania niezbêdnych weryfikacji w zakresie funkcjonowania zintegrowanego systemu
powiadamiania ratunkowego. Obecnie, w Ministerstwie SWiA trwaj¹ uzgodnienia we-
wn¹trzresortowe nad projektem rozporz¹dzenia zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie organizacji
i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powia-
damiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1073). Zakres zmian legislacyjnych dotyczy
m.in. doprecyzowania kwestii funkcjonowania i organizacji centrów powiadamiania
ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego. Przedmiotowe
zmiany ukierunkowane s¹ przede wszystkim na ekonomiczny aspekt budowy ogólno-
krajowego, jednolitego systemu powiadamiania ratunkowego.

Jednoczeœnie zak³ada siê, ¿e zmiany w zakresie organizacji i funkcjonalnoœci cen-
trów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowe-
go bêd¹ mia³y wp³yw na usprawnienie systemu oraz pozwol¹ na racjonalne wykorzysta-
nie œrodków publicznych pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z wdro¿eniem
I etapu przedmiotowego systemu. Wskazaæ przy tym nale¿y, ¿e przygotowane w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji zmiany legislacyjne opieraj¹ siê przede
wszystkim na analizie dotychczas funkcjonuj¹cego rozwi¹zania w zakresie obs³ugi nu-
merów alarmowych w ca³ym kraju.

W przedmiotowym zakresie wykorzystane zosta³y doœwiadczenia z pilota¿u centrum
powiadamiania ratunkowego w Krakowie. Od dnia 6 kwietnia 2009 roku funkcjonuje,
w ramach pilota¿u, centrum powiadamiania ratunkowego zorganizowane w Ma³opol-
skim Urzêdzie Wojewódzkim w Krakowie. Centrum powiadamiania ratunkowego obs³u-
guje miasto Kraków i powiat krakowski. Centrum powiadamiania ratunkowego
w Krakowie, zorganizowane zosta³o w celu zweryfikowania i sprawdzenia teoretycznych
za³o¿eñ wobec realnego zorganizowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz jego
funkcjonowania dla zapewnienia bezpieczeñstwa ponad 1 mln mieszkañcom na terenie
województwa ma³opolskiego. Centrum integruje system ratownictwa i zapewnia w³aœci-
we funkcjonowanie numeru alarmowego 112. Automatyczna lokalizacja osoby wzywa-
j¹cej pomocy wp³ywa na skrócenie czasu oczekiwania na interwencjê oraz umo¿liwia
lepsz¹ koordynacjê dzia³añ s³u¿b ustawowo powo³anych do niesienia pomocy, m.in.
poprzez wyeliminowanie koniecznoœci przekazywania informacji pomiêdzy tymi s³u¿-
bami.

Odnosz¹c siê do kwestii dotycz¹cej etapu na jakim znajduj¹ siê prace nad zintegro-
wanym systemem powiadamiania ratunkowego uprzejmie informujê, i¿ obecnie
w trakcie realizacji jest Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna Centralnej Bazy Da-
nych. Prace nad przedmiotowym przedsiêwziêciem realizuje Urz¹d Komunikacji Elek-
tronicznej. Rozstrzygniêty zosta³ równie¿ przetarg na budowê Ogólnopolskiego
Systemu Teleinformatycznego numeru 112. W koñcowej fazie uzgodnieñ znajduje siê
projekt Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego. Podstawê Systemu
Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego bêdzie stanowi³a jednolita aplikacja re-
alizuj¹ca zadania z zakresu przyjêcia i obs³ugi zg³oszeñ kierowanych na numery alar-
mowe, która zostanie zaimplementowana we wszystkich centrach powiadamiania
ratunkowego oraz wojewódzkich centrach powiadamiania ratunkowego na terenie ca-
³ego kraju. Planowane jest równie¿ uruchomienie aplikacji z zakresu dysponowania
podmiotami ratowniczymi na poziomie stanowisk wspomagania dowodzenia (SWD)
Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz ratownictwa medycznego. Jednostki wcho-
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dz¹ce w sk³ad Systemu Powiadamiania Ratunkowego po³¹czone zostan¹ ze sob¹ za po-
moc¹ jednolitego systemu ³¹cznoœci – Ogólnopolskiego Systemu Teleinformatycznego
numeru 112. Celem tych dzia³añ jest zagwarantowanie spójnoœci systemu jak i pra-
wid³owego przesy³ania danych pomiêdzy podmiotami realizuj¹cymi zadania z zakresu
Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ, i¿ w opinii MSWiA nie istniej¹ przeszkody, aby
podmioty realizuj¹ce zadania z zakresu ratownictwa medycznego zarz¹dzane przez
ró¿nych dysponentów, realizowa³y wezwania z numeru 112. W przedmiotowym zakre-
sie Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji wspó³pracuje z Ministerstwem
Zdrowia.

Odnosz¹c siê do kwestii powstania centrum powiadamiania ratunkowego w woje-
wództwie mazowieckim uprzejmie informujê, i¿ obecnie trwaj¹ uzgodnienia odnoœnie
do wskazania lokalizacji centrum powiadamiania ratunkowego do realizacji w I etapie
prac nad uruchomieniem ogólnokrajowego systemu powiadamiania ratunkowego.

Ponadto wskazaæ nale¿y, ¿e po zakoñczeniu I etapu prac nad budow¹ ogólnokrajo-
wego systemu powiadamiania ratunkowego, kontynuowane bêd¹ dzia³ania zwi¹zane
z sukcesywnym w³¹czaniem jednostek wykonuj¹cych zadania centrów powiadamiania
ratunkowego, funkcjonuj¹cych na poziomie samorz¹dowym.

Z wyrazami szacunku

MINISTER
SPRAW WEWNÊTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
z up. Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Od kilku miesiêcy podatku VAT od darowanej ¿ywnoœci nie musz¹ p³aciæ
jej producenci. Niestety, zmiany nie objê³y w³aœcicieli sklepów, restauratorów,
a tak¿e firm cateringowych. Zgodnie z ustaw¹ nie s¹ oni producentami ¿ywno-
œci, musz¹ zatem p³aciæ podatek VAT od darowanej ¿ywnoœci. W konsekwencji
dziesi¹tki tysiêcy ton wartoœciowej ¿ywnoœci s¹ wyrzucane lub poddawane
procesowi utylizacji. W³aœciciele firm niebêd¹cy producentami ¿ywnoœci wy-
rzucaj¹ jedzenie, zamiast obdarowaæ nim organizacje charytatywne i innych
potrzebuj¹cych. Osoby pracuj¹ce dla instytucji charytatywnych szacuj¹, ¿e
gdyby nie zapis ustawowy mówi¹cy tylko o producentach, mo¿liwe by³oby po-
zyskanie o przynajmniej 30% wiêcej ¿ywnoœci, a warto pamiêtaæ, ¿e potrzeby
osób ¿yj¹cych w niedostatku s¹ w zasadzie nieograniczone.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie
mo¿liwoœci rozszerzenia przepisu zwalniaj¹cego z p³acenia podatku VAT dar-
czyñców ¿ywnoœci równie¿ o firmy niebêd¹ce jej producentami.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 23 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z pismem Pana Marsza³ka z dnia 10 marca 2010 r. znak: BPS/DSK-043-

-2492/10, przy którym zosta³o przekazane oœwiadczenie z³o¿one przez Pana Senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 18 lutego 2010 r.,
w sprawie rozwa¿enia mo¿liwoœci rozszerzenia przepisu zwalniaj¹cego z p³acenia po-
datku VAT darczyñców ¿ywnoœci równie¿ o firmy niebêd¹ce jej producentami, uprzej-
mie informujê.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug
podlega, co do zasady, odp³atna dostawa towarów na terytorium kraju.

Stosownie zaœ do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawê towarów rozumie siê prze-
niesienie prawa do rozporz¹dzania towarami jak w³aœciciel (...), w tym równie¿ przeka-
zanie przez podatnika towarów nale¿¹cych do jego przedsiêbiorstwa na cele inne ni¿
zwi¹zane z prowadzonym przez niego przedsiêbiorstwem, w szczególnoœci:

1) przekazanie lub zu¿ycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowni-
ków, w tym by³ych pracowników, wspólników, udzia³owców, akcjonariuszy,
cz³onków spó³dzielni i ich domowników, cz³onków organów stanowi¹cych osób
prawnych, cz³onków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególnoœci daro-
wizny
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– je¿eli podatnikowi przys³ugiwa³o prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego
o kwotê podatku naliczonego od tych czynnoœci, w ca³oœci lub w czêœci (zgodnie z art. 7
ust. 2 tej ustawy).

Z tego wynika, i¿ przepisy ustawy o podatku od towarów i us³ug nie zak³adaj¹, co
do zasady, opodatkowania podatkiem VAT darowizn towarów (w tym na cele charytaty-
wne), je¿eli podatnikowi nie przys³ugiwa³o odliczenie podatku naliczonego przy naby-
ciu towarów i us³ug zwi¹zanych z t¹ darowizn¹. W œwietle bowiem cytowanego wy¿ej
przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przekazanie przez po-
datnika towarów bez wynagrodzenia, w szczególnoœci darowizny towarów, nale¿¹cych
do jego przedsiêbiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us³ug tylko
wtedy, je¿eli podatnikowi przys³ugiwa³o prawo do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego
o kwotê podatku naliczonego od tych czynnoœci, w ca³oœci lub w czêœci. Naliczenie po-
datku VAT od przekazywanych nieodp³atnie towarów (darowizn) dotyczy zatem tylko
przypadków, gdy podatnikowi przys³uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego
przy nabyciu towarów i us³ug zwi¹zanych z tym przekazaniem. Rozwi¹zania te odpo-
wiadaj¹ uregulowaniom zawartym w dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listo-
pada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz. Urz. UE
L 347 z dn. 11.12.2006 r. str. 1, z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 16 tej dyrektywy wykorzy-
stanie przez podatnika towarów stanowi¹cych czêœæ maj¹tku jego przedsiêbiorstwa do
celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodp³atnie lub,
w ujêciu ogólnym, które przeznacza do celów innych ni¿ prowadzona przez niego dzia-
³alnoœæ, gdy VAT od powy¿szych towarów lub ich czêœci podlega³ w ca³oœci lub w czêœci
odliczeniu, jest uznawane za odp³atn¹ dostawê towarów, a co za tym idzie podlega opo-
datkowaniu podatkiem VAT.

W zakresie darowizn ¿ywnoœci przepisy o podatku od towarów i us³ug przewidu-
j¹ szczególne rozwi¹zanie. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ww. ustawy zwalnia siê od
podatku dostawê towarów przez producenta, której przedmiotem s¹ produkty spo-
¿ywcze, z wyj¹tkiem napojów alkoholowych o zawartoœci alkoholu powy¿ej 1,2%
oraz napojów alkoholowych bêd¹cych mieszanin¹ piwa i napojów bezalkoholowych,
w których zawartoœæ alkoholu przekracza 0,5%, je¿eli s¹ one przekazywane na rzecz
organizacji po¿ytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele dzia-
³alnoœci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Zwolnienie powy¿sze
wprowadzone ustaw¹ z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i us³ug oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1320), i obowi¹zuj¹ce
od 1 stycznia 2009 r., wprowadzone zosta³o przez Parlament z inicjatywy senatorów
w trakcie prac nad rz¹dowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów
i us³ug.

Podstawow¹ przes³ank¹ do wprowadzenia tego szczególnego rozwi¹zania dla pro-
ducentów ¿ywnoœci by³a specyfika ich rozliczeñ. U producentów ¿ywnoœci nie jest bo-
wiem mo¿liwe (w przeciwieñstwie do handlowców) okreœlenie podstawy opodatkowa-
nia w podatku od towarów i us³ug uwzglêdniaj¹cej realn¹ wartoœæ produktów spo¿yw-
czych, gdy¿ do obliczenia tej podstawy uwzglêdnia siê koszty wytworzenia, które w krót-
kim okresie, co do zasady, nie ulegaj¹ zmianie.

Argumenty takie nie znajduj¹ natomiast uzasadnienia w przypadku handlowców
dokonuj¹cych darowizn ¿ywnoœci, gdzie podstawa opodatkowania podatkiem VAT
okreœlona zgodnie z art. 29 ust. 10 cyt. ustawy pozwa³a na uaktualnienie ceny nabycia
towarów bêd¹cych przedmiotem darowizny, nawet przy towarach pe³nowartoœcio-
wych, na podstawie ich realnej wartoœci uwzglêdniaj¹cej np. up³ywaj¹cy wkrótce ter-
min przydatnoœci do spo¿ycia.

W zwi¹zku z powy¿szym nie ma przeszkód aby w³aœciciele firm niebêd¹cy produ-
centami ¿ywnoœci, zamiast wyrzucaæ (lub utylizowaæ) zbêdn¹ ¿ywnoœæ, obdarowywali
ni¹ organizacje charytatywne lub inne osoby potrzebuj¹ce, gdy¿ dokonuj¹c tych czyn-
noœci uwzglêdniaj¹ dla celów podatku VAT realn¹ wartoœæ przekazywanych towarów,
a nie ich wartoœæ historyczn¹. Wprowadzenie proponowanego zwolnienia dla handlow-
ców nie tylko nie ma uzasadnienia systemowego w podatku od wartoœci dodanej, lecz
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równie¿ prowadzi³oby wprost do niezgodnoœci regulacji krajowych z prawem Unii Eu-
ropejskiej.

Z uwagi na to nie znajduje uzasadnienia zg³oszony przez Pana Senatora postulat
dotycz¹cy rozszerzenia przepisu zwalniaj¹cego z p³acenia podatku VAT darczyñców
¿ywnoœci równie¿ o firmy niebêd¹ce jej producentami.

Z wyrazami szacunku

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

skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W trakcie dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z informacjami przedsta-
wianymi przez pracodawców, a dotycz¹cymi finansowania kursów prawa
jazdy przez urzêdy pracy.

Urzêdy nie zgadzaj¹ siê na sfinansowanie bezrobotnemu kursu prawa
jazdy kategorii B mimo zapewnieñ pracodawcy o chêci zatrudnienia po kursie
bezrobotnego na minimum dwa lata. Sytuacja taka dotyczy na przyk³ad
osób, które mog³yby wykonywaæ zawód przedstawiciela handlowego. Orga-
nizowane i finansowane s¹ kursy daj¹ce na przyk³ad uprawnienia katego-
rii C. Tymczasem sfinansowanie kursu prawa jazdy kategorii B w przypad-
ku, w którym potencjalny pracodawca deklaruje chêæ zatrudnienia, spowo-
duje zmniejszenie bezrobocia i w konsekwencji odci¹¿y bud¿et urzêdu pracy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o przeanalizowanie przedstawio-
nego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.04.14

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z³o¿one

podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., przekazane pismem
z dnia 12 marca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2493/10, przedk³adam poni¿sze wyjaœ-
nienia.

Uprzejmie informujê Pana Senatora, ¿e zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415 ze zm.) „szkolenie – oznacza pozaszkolne zajêcia maj¹ce na celu uzyska-
nie, uzupe³nienie lub doskonalenie umiejêtnoœci i kwalifikacji zawodowych lub ogól-
nych, potrzebnych do wykonywania pracy...”. W œwietle powy¿szej definicji nale¿y
uznaæ, ¿e szkolenie przygotowuj¹ce do uzyskania prawa jazdy kategorii B, bêdzie
spe³niaæ wymogi okreœlone w ww. definicji, je¿eli osobom skierowanym na to szkolenie,
prawo jazdy kat. B bêdzie potrzebne do wykonywania pracy. Zatem nie ma prawnych
przeszkód, aby w takiej sytuacji skierowaæ osobê bezrobotn¹ na szkolenie przygotowu-
j¹ce do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Za³o¿enie przez pracodawcê oœwiadczenia o zatrudnieniu osoby bezrobotnej po
uzyskaniu przez ni¹ prawa jazdy kat. B jest wa¿n¹ przes³ank¹ do wydania skierowania
na szkolenie przygotowuj¹ce do uzyskania tego prawa jazdy. Niemniej pragnê poinfor-
mowaæ Pana Senatora, ¿e od 1 lutego 2009 r. w ramach nowelizacji ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zliberalizowane zosta³y warunki kierowania
osób bezrobotnych na wskazane przez nich szkolenia, gdy¿ zniesiono warunek koniecz-
noœci uprawdopodobnienia zatrudnienia (w formie deklaracji pracodawcy o zatrud-
nieniu uczestnika szkolenia), na rzecz wskazania celowoœci szkolenia. Zatem osoby
zainteresowane uzyskaniem skierowania na szkolenie przygotowuj¹ce do uzyskania
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prawa jazdy mog¹ z³o¿yæ wniosek o wydanie skierowania na to szkolenie bez do³¹cza-
nia deklaracji pracodawcy o zatrudnieniu po tym szkoleniu. Wystarczy, jak uzasadni¹
celowoœæ tego szkolenia. Takie wyjaœnienia by³y udzielane urzêdom pracy zarówno
w trakcie konsultacji telefonicznych, jak i na piœmie, je¿eli stosowne zapytania zosta³y
z³o¿one drog¹ pisemn¹. Niemniej nale¿y stwierdziæ, ¿e decyzje w sprawie sfinansowa-
nia okreœlonych szkoleñ, w tym szkoleñ przygotowuj¹cych do prawa jazdy pozostaj¹
w kompetencjach starostów, którzy odpowiadaj¹ za realizacjê polityki rynku pracy
i efektywnoœæ wydatkowanych na ten cel œrodków Funduszu Pracy.

Dodatkowo informujê Pana Senatora, ¿e z danych statystycznych wynika, i¿ szko-
lenia w zakresie us³ug transportowych (w tym szkolenia przygotowuj¹ce do uzyskania
prawa jazdy) s¹ najczêœciej organizowanymi szkoleniami przez urzêdy pracy. W 2008 r.
przeszkolono w tym zakresie 32 291 bezrobotnych, co stanowi³o 19,5% ogó³u prze-
szkolonych, natomiast w 2009 r. – 27 900 bezrobotnych, co stanowi³o 17% ogó³u prze-
szkolonych. Nie s¹ jednak gromadzone szczegó³owe dane dot. liczby osób
przeszkolonych w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zapozna³em siê ostatnio z postulatem rzecznika praw dziecka oraz

Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego finansowania przedszkoli z bud¿etu pañ-
stwa.

Naukowcy na podstawie przeprowadzanych badañ wielokrotnie udowad-
niali, ¿e pierwsze siedem lat ¿ycia cz³owieka ma zasadniczy wp³yw na jego
dalsz¹ egzystencjê. M³ody organizm w tym czasie rozwija siê zarówno fizycz-
nie, jak i psychicznie. Eksperci oceniaj¹, i¿ kontakt dziecka od najm³odszych
lat z rówieœnikami ma ogromne prze³o¿enie na jego dalszy rozwój, postrzega-
nie rzeczywistoœci czy kontakt z innymi ludŸmi. Zatem uczêszczanie dzieci do
przedszkoli od najm³odszych lat ma wielu zwolenników.

Do tej pory finansowanie funkcjonowania tych placówek nale¿a³o do za-
dañ gminy. Aktualnie pojawi³ siê pomys³, aby powierzyæ ten obowi¹zek bud-
¿etowi pañstwa. Jak uwa¿aj¹ postulanci, jest to zasadne w zwi¹zku
z problemami finansowymi, z jakimi borykaj¹ siê gminy. W wielu przypad-
kach dla gmin jedynym wyjœciem powoduj¹cym unikniêcie obci¹¿eñ zwi¹za-
nych z utrzymaniem przedszkoli jest ich likwidacja. Problem ten dotyczy
zw³aszcza gmin, których ogólna sytuacja finansowa jest bardzo trudna.

Likwidacja przedszkola w takiej gminie niesie wiele negatywnych skut-
ków. Przede wszystkim obni¿a, ju¿ na starcie, szanse dziecka w porównaniu
z szansami dziecka z innej gminy lub miasta, które mia³o mo¿liwoœæ uczêsz-
czania do placówki. Zdajê sobie tak¿e sprawê, ¿e wydatki na funkcjonowa-
nie przedszkoli bêd¹ du¿ym obci¹¿eniem dla bud¿etu pañstwa.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, jakie jest stanowis-
ko Pani resortu w tej sprawie?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.12

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora Romana Ludwiczuka z³o¿one pod-

czas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r. w sprawie finansowania
przedszkoli z bud¿etu pañstwa, uprzejmie wyjaœniam.

W pe³ni podzielam opiniê Pana Senatora o znaczeniu wychowania przedszkolnego
dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i spo³ecznego ma³ych dzieci. Zapewnienie
lepszego dostêpu najm³odszych do edukacji, to najskuteczniejszy sposób na wyrówny-
wanie szans edukacyjnych. Dlatego tak wa¿ne jest inwestowanie w edukacjê ma³ych
dzieci.

Koncepcja upowszechnienia wychowania przedszkolnego ma charakter systemo-
wy. Zosta³a ona oparta na wdro¿onych i sprawdzonych w innych krajach europejskich

392 49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r.



rozwi¹zaniach z zakresu tzw. polityki ma³ego dziecka. Proponowane przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej rozwi¹zanie obejmuje:

– rozwój sieci placówek wychowania przedszkolnego i udostêpnienie ró¿nych form
wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym,

– wsparcie pedagogiczne oraz pomoc w rozwi¹zywaniu problemów dla rodziców wy-
chowuj¹cych ma³e dzieci, w tym prowadzenie ró¿nych form edukacji rodziców,

– zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalistycznej maj¹cej na
celu wspieranie rozwoju i edukacji dzieci, wyrównywanie opóŸnieñ i dysharmonii roz-
wojowych oraz terapiê zaburzeñ.

Podejmuj¹c, w ramach decentralizacji funkcji pañstwa, decyzjê o przekazaniu gmi-
nom zak³adania i prowadzenia m.in. publicznych przedszkoli z dniem 1 stycznia 1992 r.,
ustawodawca okreœli³ jednoczeœnie charakter przekazanych przez pañstwo zadañ jako
obowi¹zkowe zadania w³asne gmin [art. 105 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste-
mie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŸn. zm.).

Równoczeœnie, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn. zm.), do zadañ w³asnych
gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej wspólnoty w zakresie edukacji pub-
licznej, a tak¹ potrzeb¹ jest m.in. organizacja wychowania przedszkolnego tj. zak³ada-
nie, prowadzenie przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz
innych form wychowania przedszkolnego.

W zwi¹zku z powy¿szym, nale¿y podkreœliæ, ¿e edukacja przedszkolna na terenie
gminy nie jest nowym zadaniem, a polityka Rz¹du wyznacza szczególn¹ rolê samo-
rz¹dom lokalnym, od których oczekuje siê efektywnego prowadzenia finansowania
m.in. edukacji przedszkolnej oraz umiejêtnego dostosowywania siê do lokalnych mo¿-
liwoœci i potrzeb.

Stwierdzenie, ¿e ze wzglêdów finansowych nie powstaj¹ nowe placówki przedszkol-
ne, wydaje siê zbyt daleko id¹cym uproszczeniem. Podobne oceny sytuacji i obiegowe
opinie przez wiele lat stanowi³y argument usprawiedliwiaj¹cy brak skutecznych roz-
wi¹zañ w tym zakresie i zarazem powód niepodejmowania nowych dzia³añ, umo¿liwia-
j¹cych powszechny dostêp do wychowania przedszkolnego. W polskiej praktyce
oœwiatowej przez ten czas nie analizowano Ÿróde³ ró¿nicy w poziomie upowszechnienia
wychowania przedszkolnego pomiêdzy Polsk¹, a innymi krajami europejskimi pomimo
porównywalnego zaanga¿owania finansowego. T³umaczenie w postaci braku œrodków
finansowych by³o znacznie wygodniejsze i stanowi³o istotn¹ przyczynê powstania
i utrwalenia stereotypu, swego rodzaju bariery mentalnej, uniemo¿liwiaj¹cej rzeteln¹
diagnozê problemu, a w konsekwencji podjêcie skutecznych dzia³añ. Pomijano nawet
tak fundamentaln¹ kwestiê jak demografia, a przecie¿ zjawisko znacznego ni¿u demo-
graficznego (powoduj¹cego zmniejszenie liczebnoœci kolejnych roczników dzieci nawet
o po³owê w stosunku do lat wy¿u) musia³o skutkowaæ zmniejszeniem przedsiêwziêæ
adresowanych do tej grupy wiekowej.

W ma³ych œrodowiskach powa¿nym problemem utrudniaj¹cym organizacjê przed-
szkoli jest tak¿e rozproszenie siedlisk ludzkich. Trudno wyobraziæ sobie zorganizowa-
nie przedszkola w miejscowoœci, w której mieszka troje, siedmioro czy dwanaœcioro
dzieci – szczególnie, gdy obowi¹zuj¹ce przepisy praktycznie „wi¹za³y rêce” samo-
rz¹dom, nie pozwala³y na ¿adn¹ swobodê dzia³ania, a jedyn¹ mo¿liwoœci¹ rozwi¹zania
powsta³ego problemu by³o zorganizowanie tradycyjnego przedszkola.

Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wy-
chowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposo-
bu ich dzia³ania pozwoli³o na tworzenie innych (ni¿ przedszkola i oddzia³y przedszkolne
w szko³ach) form wychowania przedszkolnego, a tym samym na upowszechnianie do-
stêpu do edukacji przedszkolnej jak równie¿ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
w wieku 3–5 lat z ró¿nych œrodowisk, zarówno wielkomiejskich jak i wiejskich.

Tworzenie punktów przedszkolnych lub zespo³ów wychowania przedszkolnego jest
korzystne dla gmin ze wzglêdu na ni¿sze koszty ponoszone na jedno dziecko uczêszcza-
j¹ce na zajêcia w innej formie wychowania przedszkolnego, ni¿ koszty utrzymania
dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Nie oznacza
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to jednak, ¿e tradycyjne przedszkola maj¹ byæ zast¹pione przez inne formy wychowa-
nia przedszkolnego, poniewa¿ tylko w przypadkach uzasadnionych warunkami demo-
graficznymi i geograficznymi rada gminy mo¿e uzupe³niæ sieæ publicznych przedszkoli
i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach podstawowych o inne formy wychowania
przedszkolnego.

Jednoczeœnie, z uwagi na znacz¹ce wyludnianie siê – z przyczyn demograficznych –
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wa¿ne jest promowanie tworzenia zespo-
³ów gimnazjalno-licealnych (obecnie dzia³a oko³o tysi¹ca takich zespo³ów). Poprzez
przenoszenie gimnazjów do liceów oraz wspieranie wyprowadzania gimnazjów z zespo-
³ów podstawowo-gimnazjalnych (takich zespo³ów jest oko³o trzech tysiêcy) mo¿liwe bê-
dzie w to miejsce wprowadzanie przedszkoli oraz utworzenie zespo³ów przedszkolno-
-szkolnych. Zespo³y przedszkolno-szkolne bêd¹ miejscem kompleksowego zaspokaja-
nia potrzeb dzieci, zapewni¹ lepszy dostêp do specjalistów (np. logopedów, psycholo-
gów, terapeutów) diagnozuj¹cych i wspieraj¹cych ich rozwój.

Obecnie, edukacja szeœciolatków, tak jak prowadzenie przedszkoli, jest finansowa-
na z bud¿etu samorz¹du, jako zadanie w³asne gminy. Po planowanym obni¿eniu wieku
obowi¹zku szkolnego dzieci, edukacja szeœciolatków w szkole podstawowej bêdzie fi-
nansowana z subwencji oœwiatowej. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu gminy, jako organy
prowadz¹ce, uzyskaj¹ wolne œrodki, które bêd¹ mog³y wykorzystaæ na tworzenie no-
wych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3–5 lat.

Postulowana, zarówno przez Rzecznika Praw Dziecka jak i Zwi¹zek Nauczycielstwa
Polskiego, zmiana sposobu finansowania wychowania przedszkolnego poprzez objêcie
tego obszaru subwencj¹ oœwiatow¹, wymaga przeprowadzenia bardzo wnikliwych
i szczegó³owych badañ oraz analiz, poniewa¿ podjêcie decyzji w powy¿szej sprawie
wi¹¿e siê ze znacz¹cymi zmianami systemowymi w sposobie finansowania jednostek
samorz¹du terytorialnego.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e jednym z istotnych elementów samodzielnoœci jednostek sa-
morz¹du terytorialnego jest samodzielnoœæ finansowa, tzn. prawo samodzielnego pro-
wadzenia gospodarki finansowej – pobierania dochodów okreœlonych w ustawach
(w³adztwo dochodowe) oraz dysponowania nimi – w granicach okreœlonych przez usta-
wy – dla realizacji prawnie okreœlonych zadañ (w³adztwo wydatkowe). Samodzielnoœæ
jednostek samorz¹du terytorialnego wymaga zapewnienia im dochodów umo¿liwia-
j¹cych realizacjê zadañ publicznych przypisanych tym jednostkom. Odpowiednie gwa-
rancje w tym zakresie zosta³y ustanowione w art. 167 Konstytucji RP.

Art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z póŸn. zm.) stanowi, ¿e zadania zwi¹zane
m.in. z zak³adaniem i prowadzeniem przedszkoli ogólnodostêpnych (³¹cznie z oddzia³a-
mi przedszkolnymi w szko³ach podstawowych oraz innymi formami wychowania
przedszkolnego) i oddzia³ów ogólnodostêpnych w przedszkolach integracyjnych, nie s¹
uwzglêdniane przy podziale czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej pomiêdzy jednostki
samorz¹du terytorialnego. Zadania te finansowane s¹ z dochodów gmin, g³ównie z do-
chodów w³asnych oraz udzia³ów we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Proponowana zmiana polegaj¹ca na zast¹pieniu najbardziej elastycznego Ÿród³a
dochodów samorz¹dów terytorialnych, jakimi s¹ dochody w³asne, czêœci¹ oœwiatow¹
subwencji ogólnej wydaje siê byæ ryzykowna. Obecnie zadania zwi¹zane z prowadze-
niem przedszkoli ze œrodków w³asnych mog¹ byæ finansowane z dochodów w³asnych
gromadzonych w jednostkach samorz¹du terytorialnego. Zwiêkszenie œrodków odpro-
wadzanych do bud¿etu centralnego i rozdzielanych w postaci subwencji oœwiatowej nie
wydaje siê dobrym rozwi¹zaniem. Zmiana sposobu redystrybucji dochodów bud¿eto-
wych tj. zwiêkszenie subwencji oœwiatowej musia³oby siê wi¹zaæ ze zmniejszeniem do-
chodów w³asnych.

Dodatkowo informujê, i¿ zadania dotycz¹ce edukacji przedszkolnej s¹ obecnie jak
i nadal bêd¹ wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007–2013. Szczegó³owy opis te-
go Priorytetu w ramach Dzia³ania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie-
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nie wysokiej jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty przewiduje
ró¿ne obszary wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej. W poddzia³aniu 9.1.1
Zmniejszanie nierównoœci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, projekty
konkursowe dotycz¹: tworzenia przedszkoli (w tym równie¿ uruchamiania innych form
wychowania przedszkolnego) na obszarach i w œrodowiskach o niskim stopniu upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególnoœci na obszarach wiejskich) oraz
wsparcia istniej¹cych przedszkoli (w tym równie¿ funkcjonuj¹cych innych form wy-
chowania przedszkolnego). Za realizacjê dzia³añ w ramach Priorytetu IX PO KL odpo-
wiedzialne s¹ samorz¹dy województw, jako Instytucje Poœrednicz¹ce.

Oprócz powy¿szego programu, wszystkie organy prowadz¹ce (zarówno osoby praw-
ne – m.in. gminy, jak i osoby fizyczne) mog¹ wystêpowaæ o dodatkowe fundusze przewi-
dziane w innych programach (np. Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci oraz
programach regionalnych) z przeznaczeniem na projekty inwestycyjne dotycz¹ce re-
montów, modernizacji, wyposa¿enia w sprzêt budynków, w których planuje siê prowa-
dzenie wychowania przedszkolnego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dzia³ania 3.2 Tworzenie mikroprzedsiê-
biorstw w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, planuje œrodki
na tworzenie nowych placówek przedszkolnych (wraz z odpowiednim zapleczem) na
obszarach wiejskich.

Tak¿e Ministerstwo Œrodowiska przygotowa³o projekt bardzo istotnego dofinanso-
wania termomodernizacji obiektów publicznych, w tym w pierwszym rzêdzie szkó³
i przedszkoli. Na ten cel zaplanowano 400 mln z³ do wydania w latach 2010–2012.

£¹czê wyrazy szacunku

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Stanowski
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Oœwiadczenie senatora Romana Ludwiczuka

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mnie przedsiêbiorcy zaniepokojeni faktem, i¿ prawdopo-

dobnie ju¿ w 2010 r. bêd¹ zobligowani do uiszczenia kolejnego podatku. Cho-
dzi mianowicie o zmianê ustawy o prawie budowlanym, która modyfikuje
definicjê obiektu budowlanego. Przedstawiciele firm twierdz¹, i¿ zmiana
ustawy niesie ogromne konsekwencje, które odbij¹ siê w ich bud¿etach.

Nowela polega na tym, i¿ dotychczas obiekt budowlany definiowano jako
budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi, a teraz dodano:
s³u¿¹cymi do eksploatacji tego budynku. Wbrew pozorom zapis ten znacznie
wp³ywa na wielkoœæ rozliczeñ podatkowych. Nastêpstwem zmian wed³ug
przedsiêbiorców bêdzie obowi¹zek zap³aty podatku od budowli znajduj¹cych
siê w opodatkowanych ju¿ budynkach. Szczególnie niekorzystne jest to dla
firm, w których zasobach znajduj¹ siê ogromne powierzchniowo hale czy fab-
ryki. Zmiany wydaj¹ siê bardzo niekorzystne zw³aszcza w obecnej sytuacji
rynkowej, gdy¿ czêœæ przedsiêbiorstw ma problemy z prowadzeniem podsta-
wowej dzia³alnoœci. Dodatkowe koszty w sytuacji spowolnienia gospodarcze-
go mog¹ nie tylko negatywnie wp³yn¹æ na dzia³alnoœæ firm, ale spowodowaæ,
¿e bêdzie obawa „przerzucenia” dzia³alnoœci niektórych firm poza granice
pañstwa.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z zapytaniem, jaka jest interpreta-
cja tego przepisu i czy zasadne jest forsowanie go w obecnej sytuacji gospo-
darczej.

Roman Ludwiczuk

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.26

Pan Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Romana Ludwiczuka, Senatora RP, z dnia

18 lutego 2010 r., w sprawie nowej definicji obiektu budowlanego w kontekœcie podat-
ku od nieruchomoœci, przes³an¹ przy piœmie Marsza³ka Senatu z dnia 10 marca 2010 r.,
znak: BPS/DSK-043-2495/10 – uprzejmie wyjaœniam.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw, która zosta³a uchwalona przez Sejm RP w dniu 23 kwietnia 2009 r. by³ projek-
tem poselskim zainicjowanym przez Komisjê Nadzwyczajn¹ „Przyjazne Pañstwo” do
spraw zwi¹zanych z ograniczaniem biurokracji. W zwi¹zku z faktem, ¿e przepisy doty-
cz¹ce prawa budowlanego nale¿¹ do w³aœciwoœci Ministra Infrastruktury, to w³aœnie
jego przedstawiciele reprezentowali rz¹d w pracach nad tym projektem, zaœ udzia³
przedstawicieli innych resortów, w tym Ministra Finansów by³ ograniczony. Na etapie
prac parlamentarnych nie dokonano zatem pog³êbionej analizy wp³ywu zmiany treœci
art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 ze zm.) na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.) opodatko-
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waniu podatkiem od nieruchomoœci podlegaj¹ nastêpuj¹ce nieruchomoœci lub obiekty
budowlane:

– grunty,
– budynki lub ich czêœci,
– budowle lub ich czêœci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.
Z powy¿szego przepisu wynika, i¿ instalacje i urz¹dzenia techniczne nie s¹ przed-

miotem opodatkowania podatkiem od nieruchomoœci. Mog¹ podlegaæ jednak opodatko-
waniu, je¿eli wchodz¹ w sk³ad budowli zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej. Jak wynika bowiem z art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, za budowlê uwa¿a
siê obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebêd¹cy budyn-
kiem lub obiektem ma³ej architektury, a tak¿e urz¹dzenie budowlane w rozumieniu
przepisów prawa budowlanego zwi¹zane z obiektem budowlanym, które zapewnia mo¿-
liwoœæ u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgodnie zaœ z obowi¹zu-
j¹cym brzmieniem art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane obiektem budowlanym jest:

a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi,
b) budowla stanowi¹ca ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dze-

niami,
c) obiekt ma³ej architektury.
W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym opodatkowaniu podlega zatem ca³a budowla

wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, niezale¿nie od miejsca, gdzie jest usytuowana
(w budynku, czy poza nim). Podstaw¹ opodatkowania takiej budowli jest, zgodnie
z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych – wartoœæ, o której mowa
w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzieñ 1 stycznia roku podatko-
wego, stanowi¹ca podstawê obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o od-
pisy amortyzacyjne, a przypadku budowli ca³kowicie zamortyzowanych – ich wartoœæ
z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

W sytuacji, gdy instalacje i urz¹dzenia wchodz¹ w sk³ad budynku, opodatkowaniu
podlega sam budynek ze wzglêdu na fakt, i¿ podstaw¹ opodatkowania budynków jest
ich powierzchnia u¿ytkowa, nie wartoœæ.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, doko-
nuje zmiany definicji obiektu budowlanego polegaj¹cej na dodaniu w art. 3 pkt 1
lit. a ustawy Prawo budowlane do tej definicji wyrazów „s³u¿¹cymi do eksploatacji tego
budynku”. Zmiana ta stanowi, jak siê wydaje, jedynie doprecyzowanie przepisu. Maj¹c
na uwadze dotychczasowe orzecznictwo s¹dowe trudno uznaæ, ¿e nowelizacja spowo-
duje objêcie podatkiem od nieruchomoœci instalacji i urz¹dzeñ technicznych znajdu-
j¹cych siê w budynkach – jako odrêbnych budowli.

Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ww. ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowla-
ne oraz niektórych innych ustaw zosta³a skierowana w dniu 16 maja 2009 r., przed
podpisaniem, przez Prezydenta RP do Trybuna³u Konstytucyjnego celem zbadania zgod-
noœci niektórych jej przepisów z Konstytucj¹ RP.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-

ku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego s¹
otrzymane odszkodowania lub zadoœæuczynienia, je¿eli ich wysokoœæ lub za-
sady ustalania wynikaj¹ wprost z przepisów odrêbnych ustaw lub przepi-
sów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyj¹tkiem
odszkodowañ wynikaj¹cych z zawartych umów lub ugód innych ni¿ ugody
s¹dowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. c tej¿e ustawy zwolnione z podatku s¹ odszko-
dowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilne-
go w razie uszkodzenia cia³a lub wywo³ania rozstroju zdrowia przez
poszkodowanego, który utraci³ ca³kowicie lub czêœciowo zdolnoœæ do pracy
zarobkowej albo je¿eli zwiêkszy³y siê jego potrzeby lub zmniejszy³y widoki
powodzenia na przysz³oœæ.

Wyk³adnia gramatyczna wskazywanych przepisów prowadzi do wnios-
ku, i¿ poszkodowani, którzy zawieraj¹ z ubezpieczycielem ugodê pozas¹do-
w¹, na mocy której wyp³acane jest odszkodowanie inne ni¿ renta,
zobowi¹zani bêd¹ do zap³aty podatku. Rozwi¹zanie takie jest niekorzystne
dla poszkodowanych i wymusza na nich dochodzenie roszczenia o odszkodo-
wanie lub zadoœæuczynienie w drodze s¹dowej, co nawet w przypadku sko-
rzystania przez nich z trybu wezwania ubezpieczyciela do zawarcia ugody
s¹dowej wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ poniesienia dodatkowych kosztów i wy-
d³u¿a okres otrzymania œwiadczenia, a tak¿e skutkuje dodatkowym obci¹¿e-
niem pracy s¹dów. Celowe zatem wydaje siê rozpatrzenie zasadnoœci
zmiany wskazywanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g w taki sposób, by
zwolnieniem obj¹æ równie¿ osoby zawieraj¹ce ugodê pozas¹dow¹, na mocy
której otrzymuj¹ zadoœæuczynienia za krzywdê, otrzymane z tytu³u wy-
rz¹dzonej szkody na osobie.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 9 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie z dnia 10 marca 2010 r. Nr BPS/DSK-043-

-2496/10 oœwiadczeniem z³o¿onym przez senatora Pana Rafa³a Muchackiego podczas
49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r. w sprawie rozpatrzenia zasadnoœci
zmiany art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
w taki sposób, aby zwolnieniem od podatku obj¹æ równie¿ odszkodowania otrzymywa-
ne na podstawie ugody pozas¹dowej, wyjaœniam co nastêpuje.

Zwolnienia podatkowe stanowi¹ wyj¹tek, istotne odstêpstwo od zasady sprawiedli-
woœci podatkowej, to jest powszechnoœci i równoœci opodatkowania. Na powy¿sz¹ kwe-
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stiê wielokrotnie zwraca³ uwagê Trybuna³ Konstytucyjny. Uczyni³ to miêdzy innymi
w wyroku z dnia 29 maja 1996 r., sygn. akt K 22/95, w którym stwierdzi³ i¿ standar-
dem prawa podatkowego jest wynikaj¹cy z ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych ci¹¿¹cy na wszystkich podmiotach obowi¹zek uiszczania podatku dochodo-
wego. Z kolei w wyroku z dnia 19 lipca 2007 r., sygn. akt K 11/06, Trybuna³ Konstytu-
cyjny uzna³, i¿ w sytuacji gdy „regulacje podatkowe nie godz¹ w konstytucyjne wymogi
dotycz¹ce przyzwoitej legislacji, ani nie ³ami¹ innych postanowieñ ustawy zasadniczej,
to z samego faktu niekorzystnoœci regulacji dla jej adresatów nie sposób wysnuwaæ
wniosku o niekonstytucyjnoœci regulacji”.

Powy¿sze twierdzenie znajduje równie¿ swoje odzwierciedlenie w wyroku z dnia
29 listopada 2006 r., sygn. akt SK 51/06, w którym Trybuna³ Konstytucyjny wypowie-
dzia³ siê w sprawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych w kontekœcie jego zgodnoœci z Konstytucj¹ RP. Trybuna³ Konstytucyjny
uzna³, i¿ ww. przepis (w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 20 maja 2003 r.) jest nie-
zgodny z art. 2 i 32 Konstytucji RP jednak¿e wy³¹cznie w zakresie w jakim wy³¹cza
przedmiotowe zwolnienie w stosunku do odszkodowañ uzyskanych na podstawie ugo-
dy s¹dowej. W ocenie Trybuna³u „zwolnienie z podatku wszelkich odszkodowañ, tak¿e
ustalanych w umowach (w tym – w ugodach), da³oby szerokie pole do nadu¿yæ; najprost-
sz¹ form¹ ucieczki przed podatkiem by³oby ubranie dochodu w formê odszkodowania.
Niebezpieczeñstwo nadu¿yæ jest jednak wyeliminowane, a w ka¿dym razie bardzo ogra-
niczone, gdy odszkodowanie jest ustalone ugod¹ s¹dow¹”.

Trybuna³ Konstytucyjny nie stwierdzi³ natomiast niezgodnoœci omawianej regula-
cji z art. 217 oraz 64 ust. 2 Konstytucji RP argumentuj¹c, i¿ skutki na³o¿enia na okreœ-
lon¹ grupê podmiotów okreœlonej daniny publicznej lub wprowadzenia zwolnienia
podatkowego nie mog¹ byæ oceniane w kategoriach wp³ywu na stan maj¹tkowy podat-
ników. „Gdyby tak by³o, ka¿de obci¹¿enie podatkiem albo zwolnienie podatkowe, nie-
maj¹ce charakteru powszechnego, nale¿a³oby oceniaæ jako niezgodny z powo³anym
wzorcem konstytucyjnym atak na prawa maj¹tkowe osób zobowi¹zanych do zap³aty.
Pozostawa³oby to w oczywistej sprzecznoœci z art. 84 Konstytucji, który niejako zwalnia
ustawodawcê z obowi¹zku usprawiedliwiania wprowadzenia daniny publicznej”.

Omawiane orzeczenie spotka³o siê z powszechnym zrozumieniem. Potwierdzeniem
powy¿szego jest z³o¿enie na rêce Marsza³ka Sejmu w dniu 7 lutego 2008 r. senackiego
projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 289).
W projekcie tym – co istotne – zaproponowano rozszerzenie zwolnienia, o którym mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak-
¿e wy³¹cznie o odszkodowania wynikaj¹ce z zawartych umów lub ugód innych ni¿ ugo-
dy s¹dowe. Poza zakresem tej regulacji pozostawiono zatem tzw. odszkodowania
umowne.

Ustawa w tym kszta³cie (przy pe³nym poparciu Sejmu) zosta³a uchwalona w dniu
25 kwietnia 2008 r. i wesz³a w ¿ycie w dniu 21 czerwca 2008 r.

W œwietle powy¿szego, nie znajdujê uzasadnienia do zmiany art. 21 ust. 1 pkt 3
lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aktualne brzmienie tej regu-
lacji jest bowiem zgodne nie tylko z przepisami Konstytucji RP ale równie¿ w pe³ni od-
zwierciedla wolê ustawodawcy.

Dodatkowo uprzejmie informujê, i¿ poza odszkodowaniami, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne
od podatku s¹ równie¿ kwoty otrzymane z tytu³u ubezpieczeñ osobowych (art. 21
ust. 1 pkt 4).

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA FINANSÓW
Podsekretarz Stanu
Maciej Grabowski
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Oœwiadczenie senatora Rafa³a Muchackiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mianem stalkingu pod koniec lat osiemdziesi¹tych zaczêto okreœlaæ nowe

zjawisko spo³eczne: obsesyjne pod¹¿anie fanów za gwiazdami filmowymi.
Obecnie dotyczy to nie tylko ludzi s³awnych, ale coraz czêœciej stanowi po-
wa¿ny problem dla obywateli kraju.

W zakresie semantycznym tego pojêcia umieszcza siê dzia³anie polegaj¹ce
na z³oœliwym i powtarzaj¹cym siê nagabywaniu, naprzykrzaniu siê w sposób,
który mo¿e wywo³aæ u innej osoby poczucie zagro¿enia. Jest to tak¿e zachowa-
nie polegaj¹ce na obsesyjnym œledzeniu, obserwowaniu innej osoby albo kon-
taktowaniu siê z inn¹ osob¹ wbrew jej woli, co w efekcie powoduje u niej strach
o swoje zdrowie i ¿ycie.

W obecnym systemie prawnym nie ma przepisów obejmuj¹cych swoj¹
dyspozycj¹ ca³okszta³t zachowañ okreœlanych mianem stalkingu. Istniej¹ca
regulacja prawna jedynie czêœciowo mo¿e byæ stosowana do okreœlonych sta-
nów faktycznych. Obowi¹zuj¹ce przepisy albo odnosz¹ pojêcie ofiary tylko
do okreœlonego krêgu osób (art. 207 k.k., ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie), albo stosunkowo w¹sko wymienia-
j¹ znamiona okreœlaj¹ce czynnoœæ sprawcz¹, jak w art. 191 k.k. (wy³¹cznie
u¿ycie przemocy oraz stosowanie gróŸb karalnych) czy w art. 107 k.w. (dzia-
³anie w celu dokuczenia innej osobie poprzez z³oœliwe wprowadzanie jej
w b³¹d lub jej niepokojenie w inny z³oœliwy sposób).

Gdy ma siê na uwadze wyra¿on¹ w art. 31 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej gwarancjê ochrony wolnoœci cz³owieka, zasadne wydaje siê rozwa-
¿enie odpowiednich zmian prawnych w sposób kompleksowy reguluj¹cych
zjawisko tak zwanego stalkingu.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 marca 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana senatora Rafa³a Muchackiego w sprawie wpro-

wadzenia do polskiego systemu prawnego regulacji dotycz¹cych zjawiska stalkingu,
przes³ane przy piœmie z dnia 10 marca 2010 r. nr BPS/DSK-043-2497/10, uprzejmie
przedstawiam, co nastêpuje.

W grudniu 2008 r. w Ministerstwie Sprawiedliwoœci przygotowane zosta³y wstêpne
analizy dotycz¹ce problematyki stalkingu, w aspekcie ewentualnego wprowadzenia do
systemu prawnego definicji tego zjawiska, w celu zapewnienia w³aœciwej reakcji praw-
nokarnej na stalking.

Stalking jest okreœleniem pochodz¹cym z jêzyka angielskiego i oznacza „skradanie
siê” lub „podchody”. Pod koniec lat 80. mianem stalkingu zaczêto okreœlaæ nowe
zjawisko spo³eczne, jakim by³o obsesyjne pod¹¿anie fanów za gwiazdami filmowymi.
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Aktualnie okreœlenie stalking rozumiane jest jako z³oœliwe i powtarzaj¹ce siê nagaby-
wanie, naprzykrzanie siê, które mo¿e wywo³aæ u innej osoby poczucie zagro¿enia. Obejmuje
ono zachowania polegaj¹ce na obsesyjnym œledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowa-
niu siê z inn¹ osob¹ wbrew jej woli, które w efekcie prowadzi do wzbudzenia w tej oso-
bie strachu o swoje bezpieczeñstwo.

Aktualnie reakcja prawa karnego na zjawisko stalkingu oparta mo¿e byæ jedynie na
analizie poszczególnych zachowañ skierowanych wobec pokrzywdzonego przez stalke-
ra. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e sposób dzia³ania sprawcy mo¿e przybieraæ ró¿ne for-
my – w tym takie, które na gruncie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa
karnego materialnego stanowi¹ czyny zabronione, jak równie¿ takie, które czynami za-
bronionymi nie s¹. W praktyce dopiero okreœlony (a trudny do precyzyjnego sformu³o-
wania) stopieñ nasilenia tych dzia³añ powoduje u osoby pokrzywdzonej poczucie
zagro¿enia lub innego rodzaju dyskomfort. Podkreœlenia wymaga, ¿e odczucia po-
krzywdzonego zwi¹zane z dzia³aniami stalkera maj¹ charakter subiektywny, a motywy
zachowania sprawcy czêsto posiadaj¹ charakter kierunkowo afirmacyjny.

Nie jest jednak tak, ¿e ofiara stalkera jest ca³kowicie bezbronna wobec dzia³añ, po-
dejmowanych wbrew jej woli, niebêd¹cych czynami zabronionymi. Wskazaæ nale¿y, ¿e
na gruncie art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z póŸn. zm.) dobra osobiste cz³owieka, jak w szczególnoœci zdrowie, wolnoœæ,
czeœæ, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespon-
dencji, nietykalnoœæ mieszkania, twórczoœæ naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjo-
nalizatorska, pozostaj¹ pod ochron¹ prawa cywilnego niezale¿nie od ochrony przewi-
dzianej w innych przepisach. Zgodnie z art. 24 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje za-
gro¿one cudzym dzia³aniem, mo¿e ¿¹daæ zaniechania tego dzia³ania, chyba ¿e nie jest
ono bezprawne.

W przypadku naruszenia przez stalkera dóbr osobistych okreœlonej osoby, mo¿e
ona wyst¹piæ do s¹du z odpowiednim powództwem. Na mocy art. 448 k.c., w razie na-
ruszenia dobra osobistego s¹d mo¿e przyznaæ temu, czyje dobro osobiste zosta³o na-
ruszone, odpowiedni¹ sumê tytu³em zadoœæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹
krzywdê lub na jego ¿¹danie zas¹dziæ odpowiedni¹ sumê pieniê¿n¹ na wskazany
przez niego cel spo³eczny, niezale¿nie od innych œrodków potrzebnych do usuniêcia
skutków naruszenia.

Kolejnym aspektem zjawiska stalkingu jest sytuacja, w której czynnoœci zwi¹zane
z dzia³aniami stalkera zwi¹zane s¹ z wystêpowaniem u niego zaburzeñ psychicznych,
które stanowi¹ pod³o¿e dla podejmowanych zachowañ. Je¿eli zachowania te mog¹ bez-
poœrednio zagra¿aæ ¿yciu lub zdrowiu ofiary, bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535,
z póŸn. zm.), a w szczególnoœci art. 21 tej ustawy, przewiduj¹cy mo¿liwoœæ przewiezie-
nia takiej osoby do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody, z zastosowaniem œrodków
przymusu bezpoœredniego.

Kwestia odpowiedzialnoœci prawnej za stalking mo¿e byæ ponadto rozpatrywana
w p³aszczyŸnie art. 107 Kodeksu wykroczeñ („kto w celu dokuczenia innej osobie z³oœli-
wie wprowadza j¹ w b³¹d lub w inny sposób z³oœliwie niepokoi, podlega karze ograni-
czenia wolnoœci, grzywny do 1.500 z³otych albo karze nagany”).

Równie¿ przepisy Kodeksu karnego zawieraj¹ regulacje, mog¹ce stanowiæ podsta-
wê odpowiedzialnoœci stalkera: art. 190 k.k. (groŸba karalna), art. 191 k.k. (zmuszanie
do okreœlonego zachowania), art. 193 k.k. (naruszenie miru domowego), 207 k.k. (znê-
canie), art. 217 k.k. (naruszenie nietykalnoœci cielesnej).

W wypadku dopuszczenia siê czynów, wype³niaj¹cych znamiona przestêpstwa
okreœlonego w Kodeksie karnym lub w innej ustawie, przez osobê, która z uwagi na za-
burzenia psychiczne nie podlega odpowiedzialnoœci karnej (niepoczytalnoœæ – art. 31
§ 1 k.k.), mo¿liwe jest stosowanie wobec niej œrodków zabezpieczaj¹cych na zasadach
okreœlonych w art. 93 i 94 k.k., czyli umieszczenie w odpowiednim zak³adzie psychia-
trycznym.

Podstawowym problemem zwi¹zanym z okreœleniem stalkingu na gruncie prawa
karnego jest stworzenie takich znamion czynu zabronionego, które bêd¹ mo¿liwe do
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ustalenia w drodze procesu karnego. Ju¿ katalog czynnoœci sprawczych, jakie s¹ podej-
mowane w ramach stalkingu, jest trudny do okreœlenia (stalking przybiera w praktyce
rozmaite formy, w zale¿noœci od konkretnej sytuacji). Czynnoœci te mog¹ równie¿ po-
siadaæ charakter cyberprzestêpczy – nêkanie osoby za pomoc¹ internetu. Okreœlenia
wymaga³oby równie¿, od jakiego momentu dane zachowania niestanowi¹ce same
w sobie czynów zabronionych, mog³yby zostaæ uznane za karalny stalking.

W celu wprowadzenia prawnych regulacji dotycz¹cych stalkingu, konieczne jest
precyzyjne okreœlenie, jakie konkretnie zachowania, podejmowane w jakich okoliczno-
œciach, s¹ niedozwolone. Nale¿y przy tym wzi¹æ pod uwagê znaczny stopieñ subiekty-
wizacji odczuæ, jakie mog¹ zostaæ wywo³ane u osoby bêd¹cej ofiar¹ stalkera, jak
równie¿ znaczny stopieñ subiektywizacji motywów zachowania sprawcy.

Przy konstruowaniu normy prawa karnego penalizuj¹cej zjawisko stalkingu z za-
chowaniem wymogów konstytucyjnych, konieczne bêdzie zobiektywizowanie przes³a-
nek odpowiedzialnoœci sprawcy.

W zwi¹zku z przedstawionymi wy¿ej w¹tpliwoœciami, w czerwcu 2009 r. Minister-
stwo Sprawiedliwoœci zwróci³o siê do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci z proœb¹
o dokonanie analizy uregulowañ prawnych dotycz¹cych zjawiska stalkingu w ustawo-
dawstwie innych pañstw, w szczególnoœci krajów Unii Europejskiej, oraz o przedsta-
wienie opinii o potrzebie wprowadzenia do polskiego porz¹dku prawnego przepisów
kryminalizuj¹cych to zjawisko, z ewentualnym wskazaniem zakresu niezbêdnych
zmian normatywnych.

W sierpniu 2009 r. uzyskano analizê Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci, z której
wynika³o, ¿e przed ewentualnym uruchomieniem prac legislacyjnych, wskazane by³o-
by przeprowadzenie badañ wiktymizacyjnych w odniesieniu do zjawiska stalkingu, po-
zwalaj¹cych na rzeteln¹ ocenê jego obecnych rozmiarów i charakteru.

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwoœci badania takie zosta³y przeprowadzone
w koñcu 2009 roku. Aktualnie w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwoœci opracowywany
jest raport z badañ. W raporcie zostanie okreœlona skala zjawiska, charakterystyka po-
krzywdzonych, ich postawa w czasie borykania siê z problemem nêkania (czy szukali
pomocy prawnej, czy podejmowali dzia³ania nieformalne), ewentualnie rodzaj otrzyma-
nego wsparcia od organów œcigania, a tak¿e specyfika dzia³añ podejmowanych przez
stalkerów w Polsce.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senator-

skim.
W imieniu licznych przedsiêbiorców pragnê prosiæ o przes³anie mi infor-

macji na temat negatywnego zjawiska, jakim by³y i w dalszym ci¹gu s¹ opcje
walutowe. Chcia³bym wiedzieæ, czy ministerstwo dog³êbnie zbada³o to zja-
wisko jeœli chodzi o skutki mikro- i makroekonomiczne. Proszê o przes³anie mi
ekspertyzy w tej sprawie.

Pragnê równie¿ uzyskaæ informacje co do mo¿noœci uzyskania przez
przedsiêbiorców, którzy w wyniku opcji walutowych znaleŸli siê w ciê¿kiej
sytuacji ekonomicznej, pomocy ze strony ministerstwa.

Liczê na pozytywne ustosunkowanie siê do mego oœwiadczenia. Proszê
o przes³anie odpowiedzi na nie na adres mego biura senatorskiego w Mielcu.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 15 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pytania sformu³owane w ramach sk³adania oœwiadczenia Pana

Senatora W³adys³awa Ortyla na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 18 lutego 2010 r., skie-
rowane do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawla-
ka dotycz¹cego negatywnego zjawiska, jakim by³y i w dalszym ci¹gu s¹ opcje
walutowe, uprzejmie proszê o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ do kwestii podniesio-
nych w wy¿ej wymienionym oœwiadczeniu i ni¿ej wymienionych zapytaniach.

Czy Ministerstwo dog³êbnie zbada³o to zjawisko jeœli chodzi o skutki mikro-

i makroekonomiczne?
Ministerstwo Gospodarki zaniepokojone niekorzystnym dla polskich firm rozwo-

jem sytuacji na rynku instrumentów finansowych, m.in. zorganizowa³o infoliniê.
W wyniku przeprowadzonych ponad 250 rozmów, poszkodowane w drodze realizacji
umów opcji przedsiêbiorstwa oceni³y swoje straty na sumê ok. 1,4 mld PLN. Zwraca-
j¹cy siê stanowili jedynie niewielk¹ czêœæ firm uwik³anych w ww. operacje. Przedsiê-
biorstwa reprezentowa³y wszystkie grupy (mikro, ma³e, œrednie i du¿e, z przewag¹
œrednich), dzia³aj¹cych najczêœciej w obszarze handlu zagranicznego. Do zakupu in-
strumentów, jako zabezpieczaj¹cych, namówili ich doradcy bankowi reprezentuj¹cy
ok. 20 banków komercyjnych, jednak¿e najwiêcej operacji, ponad 90%, zawar³o 6 g³ów-
nych banków (powsta³ych z prawie 100% udzia³em kapita³u zagranicznego). Z prze-
prowadzonych rozmów wynika, ¿e straty jednego przedsiêbiorstwa siêga³y od kilkuset
tysiêcy z³otych do kilkudziesiêciu mln z³ przy zamkniêciu transakcji a jedna firma zg³o-
si³a straty siêgaj¹ce nawet 130 milionów z³otych. Dzwoni¹cy podnosili kwestiê nadu¿y-
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cia zaufania przez banki, których s¹ sta³ymi klientami. Najistotniejsze kwestie, na
które rozmówcy zwracali uwagê:

1. Przedsiêbiorcy, w przeciwieñstwie do banków, byli zobowi¹zani do regulowania
nieograniczonych strat a banki zagwarantowa³y sobie wygaszanie umowy w przy-
padku zmiany kursu na ich niekorzyœæ o np. 3 grosze. I tak, bank móg³ straciæ
20 tys. PLN a firma kilkadziesi¹t milionów PLN.

2. W ¿adnym wypadku banki nie informowa³y o istotnym ryzyku i mo¿liwoœci po-
wstania znacznych strat.

3. W wiêkszoœci przypadków przedstawiciele banków, tzw. doradcy, przez wielokrot-
ne namawianie, wrêcz nagabywanie i prezentacje instrumentu jako niezwykle
atrakcyjnej mo¿liwoœci zabezpieczenia stabilnych dochodów z transakcji oraz
otrzymania zysku, sk³aniali do szybkiego podejmowania decyzji.

4. Przy sprzeda¿y opcji walutowych doradcy bankowi stosowali bardzo intensywn¹
akwizycjê, nie daj¹c mo¿liwoœci spokojnego rozwa¿enia warunków umowy.

5. Zdecydowana wiêkszoœæ transakcji zosta³a zawarta latem 2008 r., krótko przed
tym jak polska waluta zaczê³a siê gwa³townie os³abiaæ.

6. W wielu przypadkach banki oferowa³y sprzeda¿ opcji bez analizy wielkoœci i termi-
nów planowanych przychodów firm, a wiêc nie uwzglêdniaj¹c finansowych mo¿li-
woœci firm.

7. Zdarza³y siê umowy zawierane tylko na telefon, w czêœci na podstawie wczeœniej-
szych umów ramowych lub potwierdzanych pisemnie z du¿ym opóŸnieniem, gdy
straty ju¿ mia³y miejsce.

8. Rozmówcy informowali o takim produkcie, w którym kurs z umowy (wyjœciowy)
stale obni¿a siê w skali miesi¹ca o 2 grosze, co oznacza rosn¹ce straty dla nabywcy
nawet przy niezmiennym kursie rynkowym.

9. Czêœæ banków zg³asza³a propozycje ugody i restrukturyzacji zobowi¹zañ z tytu³u
opcji lecz warunki w wiêkszoœci przypadków by³y nie do zaakceptowania przez fir-
my, np. zamkniêcie transakcji z rozliczeniem strat za ca³y okres umowy, z dyskon-
tem 40%. Jednak¿e bez gwarancji, ¿e w przypadku gdy firma wp³aci zdyskontowa-
n¹ kwotê to rzeczywiœcie bank zaprzestanie dochodzenia reszty nale¿noœci.

10. W przypadku przekroczenia limitu zabezpieczenia, zdarza³y siê przypadki stoso-
wania nacisku przez banki, w celu natychmiastowego rozliczenia transakcji, po-
przez zagro¿enie zajêciem rachunków i zaprzestaniem dalszego kredytowania.

11. Wœród znacznej czêœci rozmówców pojawia³a siê zapowiedŸ zmniejszenia produk-
cji, zwolnieñ pracowników, problemów z realizacj¹ zobowi¹zañ podatkowych i fi-
nansowaniem inwestycji.

12. Pocz¹wszy od pocz¹tku 2009 roku zaczê³a rosn¹æ liczba firm, zg³aszaj¹cych upad-
³oœæ z braku mo¿liwoœci wywi¹zania siê z zobowi¹zañ.

13. Banki namawia³y do podpisywania aneksów o zrzeczeniu siê przez przedsiêbior-
stwa roszczeñ okresów przysz³ych – to na wypadek, gdyby firmy zamierza³y
wst¹piæ na drogê s¹dow¹.

14. Rozmówcy podnosili kwestiê nadu¿ycia przez instytucjê zaufania publicznego ja-
k¹ jest bank. Wymienione produkty oferowa³y, z regu³y, znane im osoby, które ob-
s³ugiwa³y te firmy od lat, osoby, którym przedstawiciele firm ufali.

15. Rozmówcy oczekiwali jak najszybszej pomocy wobec niemo¿noœci samodzielne-
go wyjœcia z tej sytuacji. Wymieniane by³y potrzeby pomocy prawnej oraz wspar-
cia finansowego – np. ulgi podatkowe, porêczenia, gwarancje pod kredyty na za-
mkniêcie lub pokrycie zabezpieczenia na ewentualne sp³aty strat z tytu³u ró¿nic
kursowych.

16. Przedsiêbiorcy zwracali uwagê, ¿e unijna dyrektywa MiFID (Markets in Financial
Instruments Directive), gdyby by³a wdro¿ona, w wiêkszoœci przypadków nie do-
sz³oby do zawarcia takich umów i powstania strat.

Zgodnie z unijn¹ dyrektyw¹ MiFID:
– banki maj¹ obowi¹zek badania klientów m.in. pod wzglêdem doœwiadczenia w in-

westowaniu w takie instrumenty finansowe jak opcje walutowe, pod wzglêdem
wiedzy o instrumentach finansowych, rozumieniu produktu,
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– klient musi sobie zdawaæ sprawê z ryzyka towarzysz¹cego danej inwestycji, obo-
wi¹zek przeprowadzania tzw. stress-testów,

– instrumenty finansowe powinny byæ skonstruowane w taki sposób, aby klienci
mogli zrozumieæ charakter i ryzyko zwi¹zane z us³ug¹ aby mogli podj¹æ œwiadome
decyzje inwestycyjne,

– bank zobowi¹zany jest dokonaæ oceny, czy przewidziany produkt jest odpowiedni
dla klienta, je¿eli uwa¿a ¿e nie jest wówczas ostrzega j¹ o tym albo odstêpuje od
oferty.

Komisja Nadzoru Finansowego sporz¹dza³a swoje raporty na temat skutków wdro-
¿enia operacji finansowych typu opcje walutowe i trzykrotnie podawa³a wielkoœæ po-
niesionych strat: 5,5 mld PLN w po³owie grudnia 2008 roku, 9 mld PLN w lutym 2009
roku. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e KNF nie objê³a swoj¹ ocen¹ wszystkich przedsiêbiorstw,
które mia³y zawarte umowy opcji. G³ówny Urz¹d Statystyczny, z kolei, na podstawie
badañ przedsiêbiorstw prywatnych niefinansowych, w których liczba pracuj¹cych wy-
nosi 50 i wiêcej osób, w sektorach poza m.in. rolnictwem, rybo³ówstwem i rybactwem
oraz poœrednictwem finansowym (15 921 firm), poda³, ¿e na operacjach finansowych,
obejmuj¹cych równie¿ transakcje opcji walutowych w roku 2008, badane firmy straci-
³y ok. 17,2 mld PLN.

Z kolei, powsta³e w celach obrony swoich interesów Stowarzyszenie na rzecz Obro-
ny Polskich Przedsiêbiorców, skupiaj¹ce kilkaset firm, szacowa³o tzw. ujemn¹ wycenê
operacji opcji walutowych, w odniesieniu do co najmniej 10 tysiêcy przedsiêbiorstw,
na poziomie minimum 100 mld PLN.

Ró¿nice w kwotach wynikaj¹ z wielu czynników, g³ównie z ró¿nych kursów walut
w ró¿nych okresach oraz sposobów wyliczania.

Ministerstwo Gospodarki w 2009 roku wyst¹pi³o do GUS o dok³adne zbadanie wiel-
koœci strat z tytu³u zawartych transakcji opcji walutowych. Na podstawie rozporz¹dze-
nia Rady Ministrów z 21 grudnia 2009 r. w³¹czono do programu badañ GUS temat:
„wp³yw inwestycji w instrumenty pochodne na wyniki finansowe przedsiêbiorstw niefi-
nansowych w latach 2007–2009”.

Skalê problemu, równie¿ dla gospodarki kraju, powiêkszaj¹ niewp³acone kwoty
dla bud¿etu Pañstwa w postaci podatków PIT, CIT i VAT z powodu zwolnieñ pracowni-
ków, zmniejszenia dochodów, braku zysków a nawet wskutek upad³oœci firm, które nie
by³y w stanie obs³u¿yæ zawartych umów. Upadek firm przyczynia siê do wzrostu bezro-
bocia i wzrostu wydatków na zasi³ki w tym ubezpieczenie spo³eczne. Na dodatek straty
ponosz¹ firmy kooperuj¹ce. Nale¿y tak¿e wskazaæ na straty zwi¹zane z utrat¹ rynków
zbytu, w przypadku upadaj¹cych firm eksportuj¹cych. Straty odnotowuj¹ równie¿
banki. Wiele z nich przedstawia³o wyniki gorsze od oczekiwanych i potwierdzaj¹ to na-
dal. Banki, w przypadku upadku firm, z którymi zawar³y transakcje opcji, nie otrzyma-
j¹ w ca³oœci kwot wynikaj¹cych z realizacji ww. transakcji a ich dobry wizerunek zosta³
powa¿nie naruszony.

Skutki spo³eczne s¹ trudne do oszacowania ale z pewnoœci¹ wystêpuj¹ i s¹ powa¿-
ne. Zaistnia³e nieprawid³owoœci negatywnie rzutuj¹ na stabilnoœæ i rozwój polskiej go-
spodarki.

Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w wyniku negatywnych wycen ww. instrumen-
tów, przedsiêbiorstwa nie mog¹c ich sfinansowaæ, upadaj¹ b¹dŸ zamieniaj¹ swoje zo-
bowi¹zania z tytu³u opcji na kredyty – tym samym obci¹¿aj¹c swoje wyniki w przysz³o-
œci, bez pewnoœci prawid³owej obs³ugi nowo powstaj¹cych zobowi¹zañ. Sytuacja taka,
choæ pozornie wydaje siê, ¿e problemy zosta³y uregulowane, to jednak¿e generuje do-
datkowe zwiêkszone zagro¿enia dla ich wyst¹pienia w przysz³oœci.

Informacja co do mo¿noœci uzyskania przez przedsiêbiorców, którzy w wyni-

ku opcji walutowych znaleŸli siê w ciê¿kiej sytuacji ekonomicznej, pomocy ze

strony ministerstwa.
W opinii rz¹du, niekontrolowany rozwój obrotu finansowymi instrumentami po-

chodnymi, do jakich zaliczane s¹ opcje walutowe, móg³ staæ siê jedn¹ z przyczyn, obok
negatywnych skutków œwiatowego kryzysu finansowego, os³abienia wartoœci polskiej
waluty w doœæ krótkim czasie do poziomów, które znacz¹co odbiegaj¹ od tych, które
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wynikaj¹ z fundamentów gospodarki i szkodzi³y jej prawid³owemu rozwojowi. Sk³oni³o
to rz¹d, w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim, do podjêcia, w lutym 2009 r.,
dzia³añ w zakresie mo¿liwoœci sprzeda¿y czêœci œrodków walutowych pochodz¹cych
z Unii Europejskiej, za poœrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na rynku.
Wp³ynê³o to na umocnienie siê polskiej waluty. Zapowiedzi Ministra Finansów o mo¿li-
woœciach dalszych takich operacji, odwróci³o niekorzystny trend nadmiernego os³abia-
nia wartoœci z³otego. Od 17 lutego 2009 r., kiedy euro, dolar i frank szwajcarski
kosztowa³y odpowiednio ok. 4,93 z³. 3,91 i 3,33 z³, polska waluta zaczê³a siê wzmac-
niaæ, co bezpoœrednio zaowocowa³o zmniejszaniem siê strat przedsiêbiorców, które wy-
nika³y z realizacji transakcji opcji walutowych.

Rz¹d, w tym Minister Gospodarki, zaniepokojony niekorzystnym rozwojem sytuacji
na rynku transakcji maj¹cych zabezpieczaæ ryzyko walutowe, które sta³y siê instru-
mentem gry spekulacyjnej w obrocie opcjami walutowymi, od pierwszych dni grudnia
2008 r. podejmuje wysi³ki w celu wyjaœnienia przyczyn i skali zaistnia³ych problemów
oraz przeprowadza, proponuje i inicjuje wiele przedsiêwziêæ maj¹cych na celu ich ure-
gulowanie, w tym, w lutym 2009 roku, Minister Gospodarki wyst¹pi³ z inicjatyw¹ usta-
wodawcz¹. Celem ustawy by³o doprowadzenie do ugody miêdzy przedsiêbiorstwami
a bankami, a w przypadku gdyby to okaza³o siê niemo¿liwe, przedsiêbiorcy mieli mieæ
prawo do odst¹pienia od zawartych umów o opcje walutowe. Intencj¹ projektu ustawy
by³o uregulowanie narastaj¹cych problemów wynikaj¹cych z niesprawiedliwych, ze
spo³eczno-gospodarczego punktu widzenia, i szkodliwych dla polskich przedsiê-
biorstw, a zatem dla polskiej gospodarki, umów. Propozycje zawarte w projekcie usta-
wy zobowi¹zywa³y strony do podjêcia negocjacji zmierzaj¹cych do zawarcia ugody lub
podjêcia mediacji. Jednak¿e projekt ustawy nie uzyska³ pozytywnej rekomendacji Sta-
³ego Komitetu Rady Ministrów i zaprzestano dalszych prac rz¹dowych w celu jego przy-
jêcia przez Radê Ministrów. Dalsze prace ustawodawcze w tym temacie prowadzone s¹
w Sejmie z inicjatywy poszczególnych klubów poselskich.

Niezale¿nie od powy¿ej scharakteryzowanych dzia³añ, Ministerstwo Gospodarki
udziela³o porad prawnych oraz przekazywa³o i czyni to nadal, opinie prawne przygoto-
wane, z inicjatywy równie¿ ministerstwa, przez kancelarie prawne i Prokuratoriê Gene-
raln¹ zawieraj¹ce omówienie potencjalnych rozwi¹zañ prawnych, które mog¹ byæ
wykorzystane przez przedsiêbiorców m.in. w negocjacjach z bankami, przy czynnym
udziale wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, wykaz których Ministerstwo rów-
nie¿ przekazuje zainteresowanym. W za³¹czeniu przekazujemy, zgodnie z proœb¹ Pana
Senatora, ekspertyzê opracowan¹ z inicjatywy i przy wspó³pracy Ministerstwa Gospo-
darki przez Spó³kê Krawczyk i Wspólnicy w formie memorandum dotycz¹cego sytuacji
prawnej polskich przedsiêbiorców zwi¹zanej z zawieranymi transakcjami w przedmio-
cie opcji walutowych.

Wyra¿am przekonanie, ¿e powy¿sze wyjaœnienia zostan¹ przyjête jako wyczerpu-
j¹ca odpowiedŸ na kwestie zawarte w oœwiadczeniu i zapytaniu Pana Senatora W³ady-
s³awa Ortyla.

Z powa¿aniem

Waldemar Pawlak
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senator-

skim.
W imieniu wyborców, którzy zg³aszaj¹ siê do mego biura senatorskiego,

pragnê zapytaæ o zasadnoœæ stosowania tak zwanego prognozowanego po-
boru energii elektrycznej i gazu. Od niedawna bowiem rachunki za powy¿sze
media p³aci siê na zasadzie prognozy. Prowadzi to czêsto do zawy¿ania
przez dostawców wysokoœci faktur w stosunku do rzeczywiœcie pobranej
energii czy gazu, by po up³ywie odpowiedniego czasu zwróciæ nadwy¿kê po-
bieraj¹cym.

Mo¿na spotkaæ siê równie¿ ze zjawiskiem niezrozumienia takich zasad
pobierania p³atnoœci, zw³aszcza przez osoby w podesz³ym wieku. Grupa ta,
jak wynika ze zg³aszanych uwag, chcia³aby p³aciæ za dostarczane media na
dotychczasowych zasadach.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o podanie mi podstawy zasadnoœci sto-
sowania poboru prognozowanego. Chcia³bym równie¿ wiedzieæ, czy mo¿liwe
by³oby rozliczanie siê przez czêœæ odbiorców na wczeœniejszych zasadach, to
znaczy, na bie¿¹co za rzeczywiœcie zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ i gaz.

Liczê na pozytywne ustosunkowanie siê do mego oœwiadczenia. Proszê
o przes³anie odpowiedzi na nie na adres mego biura senatorskiego w Mielcu.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 6.04.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie Pana Senatora W³adys³awa Ortyla, z³o¿one podczas

49. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie systemu op³at za energiê
elektryczn¹ i gaz ziemny, uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Uprzejmie informujê, ¿e pobieranie przez przedsiêbiorstwa energetyczne op³at za
energiê elektryczn¹ na podstawie prognozowanego jej zu¿ycia, jest zgodne z przepisami
prawa. Stosownie do § 31 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2007 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeñ w obrocie energi¹ elektryczn¹ (Dz. U. Nr 28, poz. 895, z póŸn. zm.), przedsiê-
biorstwo mo¿e zastosowaæ taki system pobierania op³at, je¿eli okres rozliczeniowy jest
d³u¿szy ni¿ miesi¹c.

Powy¿sze rozwi¹zanie zosta³o dopuszczone miêdzy innymi maj¹c na uwadze fakt,
¿e przedsiêbiorstwo energetyczne, ¿eby dostarczyæ energiê odbiorcy koñcowemu musi
czêsto uprzednio zaci¹gn¹æ szereg zobowi¹zañ oraz ponieœæ nak³ady zwi¹zane z prowa-
dzon¹ dzia³alnoœci¹. Na przyk³ad musi zakupiæ dan¹ iloœæ energii elektrycznej z elek-
trowni, co zazwyczaj odbywa siê ze znacznym wyprzedzeniem.
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Zgodnie z § 31 wymienionego rozporz¹dzenia, w celu ochrony odbiorcy przed pobie-
raniem przez przedsiêbiorstwo energetyczne nieuzasadnione wysokich op³at, wprowa-
dzono zasadê, ¿e przy ustalaniu wysokoœci op³at przedp³atowych przedsiêbiorstwo
energetyczne powinno uwzglêdniaæ sezonowoœæ poboru energii elektrycznej i trend po-
boru energii przez odbiorcê, w okresie ostatnich dwóch lat. W przypadku powstania
nadp³aty podlega ona zaliczeniu na poczet p³atnoœci ustalonych na najbli¿szy okres
rozliczeniowy, o ile odbiorca nie za¿¹da jej zwrotu. Natomiast niedop³ata jest doliczana
do pierwszej faktury wystawianej za najbli¿szy okres rozliczeniowy.

Podejmowane przez przedsiêbiorstwa energetyczne dzia³ania w zakresie wprowa-
dzania powszechnego pobierania nale¿noœci za energiê elektryczn¹ na podstawie pro-
gnozowanego zu¿ycia maj¹ zapewne na celu odgraniczenie kosztów dzia³alnoœci
zwi¹zanych z kosztami odczytywania i kontrolowania uk³adów pomiarowych. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e w przypadku braku redukcji kosztów przedsiêbiorstwa, istnieje ryzyko
nara¿enia klientów na nieuzasadniony wzrost stawek op³at za dostarczanie energii, co
w konsekwencji bêdzie powodowaæ wzrost niezadowolenia odbiorców. Pragnê w tym
miejscu uzupe³niæ, ¿e je¿eli odbiorca jest niezadowolony z wprowadzonego systemu
rozliczeñ, mo¿e wyst¹piæ do przedsiêbiorstwa energetycznego o zmianê d³ugoœæ okresu
rozliczeniowego. Stosowane przez przedsiêbiorstwa okresy rozliczeniowe ustalone s¹
w zatwierdzanych przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki taryfach przedsiêbiorstw
energetycznych. Jednak, podejmuj¹c tak¹ decyzjê nale¿y mieæ na uwadze, ¿e co do za-
sady, im krótszy przyjêto okres rozliczeniowy tym wy¿sza jest op³ata abonamentowa,
(op³ata ta przenosi koszty zwi¹zane z odczytywaniem przez przedsiêbiorstwo energe-
tyczne uk³adów pomiarowych energii elektrycznej).

Ponadto, nale¿y wspomnieæ, ¿e w zwi¹zku z wprowadzeniem od 1 lipca 2007 r. za-
sady swobody wyboru przedsiêbiorstwa obrotu (sprzedawcy energii), odbiorca energii
mo¿e zmieniæ przedsiêbiorstwo na takie, które zaproponuje bardziej dogodne warunki,
w tym zasady pobierania op³at za energiê elektryczn¹.

W przypadku pobierania op³at za gaz ziemny, dzia³ania zwi¹zane z wprowadzeniem
rachunku prognozowanego podjêto zgodnie z sugestiami Urzêdu Regulacji Energetyki,
zalecaj¹cymi takie kszta³towanie kosztów, by stawki abonamentowe dla odbiorców ga-
zu ziemnego by³y mo¿liwie najni¿sze, a redukcja iloœci odczytów rzeczywistych i liczby
przesy³ek pocztowych zwi¹zanych z dystrybucj¹ dokumentów p³atniczych w³aœnie te-
mu s³u¿y. W stosunku do tradycyjnego systemu rozliczeñ, opartego o odczyty rzeczy-
wiste nie nast¹pi³y zmiany, je¿eli chodzi o iloœæ p³atnoœci w roku, czêstotliwoœæ
odczytów i terminy p³atnoœci.

Rozliczenia prognozowe stosuje siê g³ównie u klientów z grup taryfowych W-1
i W-2. Odbiorcy z taryfy W-l to odbiorcy, którzy zu¿ywaj¹ gaz do przygotowania po-
si³ków, w iloœci do 300 m3 gazu rocznie, a z taryfy W-2, którzy zu¿ywaj¹ gaz do przygo-
towania posi³ków i podgrzewania ciep³ej wody w iloœci od 300 m3 do 1200 m3 gazu
rocznie.

Klienci objêci rozliczaniem prognozowym maj¹ dwa razy w ci¹gu roku, w cyklach
pó³rocznych, przeprowadzane odczyty rzeczywistego zu¿ycia gazu. Po ka¿dym odczy-
cie rzeczywistym jest wystawiona faktura za faktyczne zu¿ycie gazu oraz dwie faktury
prognozowe obejmuj¹ce kolejne 4 miesi¹ce (po 2 miesi¹ce w ka¿dej z faktur). Nastê-
pny odczyt rzeczywisty nastêpuje po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego. Tak wiêc po
odczycie wykonanym przez inkasenta klient otrzymuje trzy faktury. Pierwsz¹ za rze-
czywiste zu¿ycie gazu, dwie pozosta³e na zu¿ycie prognozowane. Faktury te, choæ do-
starczone s¹ jednoczeœnie, maj¹ w³asne i ró¿ne od siebie terminy p³atnoœci. Na
fakturze rozliczeniowej za rzeczywiste zu¿ycie wskazany jest ostatni odczyt rzeczywi-
sty i odczyt bie¿¹cy. Wyliczane jest na tej podstawie ³¹czne zu¿ycie w okresie pó³rocz-
nym, a nastêpnie odliczane jest zu¿ycie gazu, za które klient zap³aci³ w fakturach
prognozowych.

Wysokoœci faktur prognozowych w zale¿noœci od stopnia równomiernoœci poboru
gazu obliczane s¹ na podstawie zu¿ycia paliwa gazowego w analogicznym czasie okre-
su bazowego, który wynosi maksymalnie 36 miesiêcy (3 lata kalendarzowe bezpoœred-
nio poprzedzaj¹ce okres prognozy). Minimalny okres bazowy to 12 miesiêcy poprze-
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dzaj¹cych rok, w którym ustala siê prognozowane zu¿ycie. W pozosta³ych przypadkach
zu¿ycie ustalane jest na podstawie œredniego zu¿ycia gazu w analogicznym okresie
w grupie taryfowej, do której zakwalifikowany jest odbiorca.

Op³aty prognozowe obliczane s¹ na podstawie zu¿ycia gazu przez danego klienta
w analogicznych okresach ostatnich trzech lat z uwzglêdnieniem charakterystyki po-
boru gazu. Zu¿ycie paliwa gazowego u klientów rozliczanych w grupach taryfowych W-l
i W-2 charakteryzuje siê tym, ¿e pobór gazu utrzymuje siê na sta³ym poziomie w ci¹gu
roku i jest ³atwy do przewidzenia, st¹d wysokoœæ wystawianych faktury prognozowych
jest bardzo zbli¿ona do faktur rzeczywistych, pokazuj¹cych rzeczywiste koszty zu¿ycia
gazu. Jedynie w przypadku zmiany w odbiorze gazu (np. zmiana liczby i rodzaju zain-
stalowanych odbiorników gazu, planowana d³u¿sza nieobecnoœæ itp.) mo¿e siê zdarzyæ,
¿e zaprognozowane zu¿ycie gazu bêdzie odbiega³o od rzeczywistego. Klient w takich
przypadkach mo¿e z³o¿yæ deklaracjê zu¿ycia, na podstawie której wystawiana jest pra-
wid³owa prognoza dostosowana do jego nowych potrzeb. W przypadku znacznego za-
wy¿enia lub zani¿enia prognozy wystawiana jest faktura koryguj¹ca do faktury
prognozowej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zarówno faktury prognozowe, jak i te wygenerowane na pod-
stawie rzeczywistego odczytu uwzglêdniaj¹ iloœæ paliwa gazowego zu¿ytego przez klien-
ta w danym (rozliczanym) okresie. Klient zawsze p³aci za gaz dopiero po jego faktycz-
nym zu¿yciu.

Mam nadziejê, ¿e przedstawione wyjaœnienia stanowi¹ wyczerpuj¹c¹ odpowiedŸ na
oœwiadczenie Pana Senatora.

Z powa¿aniem

MINISTER
z up. Joanna Strzelec-£obodziñska
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
W imieniu kobiet proszê o zainicjowanie badañ nad czynnikami ryzyka

raka piersi oraz opracowanie programu informacji i edukacji spo³ecznej.
Rak piersi jest najczêstsz¹ chorob¹ nowotworow¹ kobiet w Polsce oraz

najczêstsz¹ przyczyn¹ œmierci kobiet w wieku 35–59 lat. Liczba zachorowañ
wci¹¿ wzrasta. Epidemiolodzy przewiduj¹, ¿e w niedalekiej przysz³oœci jed-
na na dziesiêæ kobiet zachoruje na raka piersi. Taka sytuacja ju¿ dziœ wyma-
ga pilnych zmian i podjêcia w³aœciwych dzia³añ w zakresie profilaktyki,
wczesnego wykrywania, diagnozowania i leczenia nowotworów piersi.

Dzia³aniami tymi powinny byæ w szczególnoœci: wprowadzenie zasady fi-
nansowania badañ mammograficznych i ultrasonograficznych piersi u kobiet
spoza wieku skriningowego jako procedury oddzielnie finansowanej, wprowa-
dzenie przesiewowych badañ mammograficznych tak¿e dla kobiet w wieku
40–49 lat (obecnie badania te obejmuj¹ kobiety w wieku 50–69 lat), podjêcie le-
czenia raka piersi u m³odych kobiet, to jest poni¿ej czterdziestego roku ¿ycia,
wy³¹cznie w specjalistycznych oœrodkach onkologicznych, utworzenie w Pol-
sce sieci interdyscyplinarnych, specjalistycznych oœrodków leczenia chorób
piersi zgodnie z Rezolucj¹ Parlamentu Europejskiego w sprawie raka piersi
z dnia 25 paŸdziernika 2005 r.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.31

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Pana W³adys³awa Ortyla, przes³ane przy

piœmie Wicemarsza³ka Senatu Pani Krystyny Bochenek z dnia 10 marca 2010 r. (znak:
BPS/DSK-043-2499/10), dotycz¹ce zainicjowania badañ nad czynnikami ryzyka raka
piersi oraz opracowania programu informacji i edukacji spo³ecznej, uprzejmie proszê
o przyjêcie nastêpuj¹cych wyjaœnieñ.

Na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. ka¿dego roku Minister Zdrowia zabez-
piecza w swoim bud¿ecie œrodki finansowe w wysokoœci min. 250 000 000 z³, z czego
10% tej kwoty jest wydatkowane na dzia³ania profilaktyczne, jednym z nich jest Popu-
lacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

Realizacjê programu badañ przesiewowych finansuj¹ Ministerstwo Zdrowia i Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Przygotowany i wdro¿ony system badañ przesiewowych w kie-
runku raka piersi zak³ada objêcie populacji kobiet w wieku 50–69 lat, u których
mammografia bêdzie wykonywana w sposób powtarzalny, co dwa lata.

Prowadzenie przesiewowych badañ mammograficznych w wymienionej grupie zna-
miennie obni¿a ryzyko zgonu z powodu raka piersi o oko³o 30% (obni¿enie ryzyka w po-
zosta³ych grupach wiekowych jest znacznie ni¿sze).

Nale¿y zauwa¿yæ ponadto, ¿e s¹ zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia
5 maja 2003 r. w sprawie badañ przesiewowych raka 2003/0093 (CNS), wybór takich
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a nie innych wskazañ potwierdzony zosta³ wzglêdami epidemiologicznymi, wskazu-
j¹cymi na najwy¿sze ryzyko umieralnoœci i zachorowalnoœci z powodu raka piersi w tej
grupie wiekowej. Ponadto uzasadnione jest to wzglêdami medycznymi i ekonomiczny-
mi miêdzy innymi takimi jak: du¿a czu³oœæ i swoistoœæ mammografii wykonywanych
w tej grupie wieku oraz korzystny wskaŸnik koszt/efekt.

Osoby, które nie mieszcz¹ siê w podanych w Programie grupach wiekowych rów-
nie¿ maj¹ prawo do bezp³atnych badañ mammograficznych w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego. Skierowanie na takie badania wystawia lekarz podstawowej opieki zdro-
wotnej lub specjalista.

Jednoczeœnie informujê, ¿e w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykry-
wania raka piersi” poza bezp³atnymi badaniami mammograficznymi prowadzone s¹
ponadto akcje medialne, informacyjno-edukacyjne promuj¹ce program, wysy³ka za-
proszeñ na badania, udzia³ pielêgniarek i po³o¿nych w akcjach informacyjnych, dowo-
¿enie kobiet na badania, produkcja i dystrybucja materia³ów informacyjnych o progra-
mach, które maj¹ na celu zmniejszenie zachorowalnoœci i poprawê wykrywalnoœci ra-
ka piersi oraz poprawê zg³aszalnoœci kobiet do programu.

W ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych poza ww. za-
daniami realizowany jest „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwa-
runkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory z³oœliwe – Modu³ I – wczesne wykry-
wanie i prewencja nowotworów z³oœliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwa-
runkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika”.

Celem programu jest prewencja oraz znaczne zwiêkszenie odsetka wczesnych roz-
poznañ i dziêki temu wyleczeñ raka piersi i jajnika w rodzinach wysokiego dziedzicznie
uwarunkowanego ryzyka zachorowania na te nowotwory, poprzez zidentyfikowanie
(na podstawie ankiet wœród osób zdrowych i/lub dok³adnych wywiadów rodzinnych
wœród osób chorych) kobiet, u których prawdopodobieñstwo zachorowania w ci¹gu ¿y-
cia na raka piersi i/lub jajnika wynosi ponad 30%, prowadzenie badañ nosicielstwa
mutacji genu BRCA1, którego wyst¹pienie wi¹¿e siê z siêgaj¹cym 80% ryzykiem raka
piersi/jajnika. Badania nosicielstwa mutacji genu BRCA1 umo¿liwiaj¹ ustalenie lub
wykluczenie wysokiego indywidualnego ryzyka wœród zdrowych krewnych nosicielek
mutacji oraz objêcie kobiet z grupy wysokiego ryzyka programem corocznych badañ
ukierunkowanych na wczesne rozpoznanie raka piersi (samobadanie piersi, mammo-
grafia i USG oraz – u nosicielek mutacji genu BRCA1 badanie piersi metod¹ rezonansu
magnetycznego).

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych ma
charakter interwencyjny. W ramach programu podejmowane s¹ przede wszystkim
dzia³ania prewencyjne i profilaktyczne zapobiegaj¹ce zachorowaniom na raka m.in.
piersi. Od pocz¹tku realizowania Narodowego programu zwalczania chorób nowotwo-
rowych realizowane jest zadanie pn. „Prewencja pierwotna nowotworów”, którego jed-
nym z podstawowych celów jest radykalna poprawa stanu edukacji spo³eczeñstwa
polskiego w kierunku popularyzacji postaw prozdrowotnych poprzez upowszechnienie
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, organizacjê kampanii medialnych, edukacyj-
nych i interwencyjnych jak równie¿ poprawa stanu edukacji œrodowisk medycznych,
w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu ¿ycia oraz programów wczesnego rozpoznawa-
nia nowotworów. Niniejszym informujê, ¿e poniewa¿ w udzielanej odpowiedzi odnios-
³em siê tylko do zadañ realizowanych w ramach Narodowego programu zwalczania
chorób nowotworowych, w terminie póŸniejszym uzupe³niê wyst¹pienie o informacje
dotycz¹ce zasad kontraktowania oraz wykonywania œwiadczeñ w przedmiotowym za-
kresie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.05.04

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Senatora Pana W³adys³awa Ortyla, przes³ane przy

piœmie z dnia 10 marca 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2499/10), dotycz¹ce zainicjowa-
nia badañ nad czynnikami ryzyka raka piersi oraz opracowania programu informacji
i edukacji spo³ecznej, uprzejmie proszê o przyjêcie uzupe³niaj¹cych informacji doty-
cz¹cych zasad kontraktowania oraz wykonywania œwiadczeñ w przedmiotowym zakre-
sie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje œwiadczenia udzielane w ambulatoryjnej
opiece specjalistycznej w formie porad specjalistycznych, kompleksowych i zabie-
gowo-diagnostycznych oraz badañ diagnostycznych kosztoch³onnych (ASDK). Zgodnie
z przepisem § 8 ust. 1 Zarz¹dzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listopada
2009 r. w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambu-
latoryjna opieka specjalistyczna, koszty wykonanych badañ, z wy³¹czeniem ASDK, po-
nosi œwiadczeniodawca. Przepis ten jest zgodny z przepisem § 8 ust. 1 za³¹cznika do
Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484), który
stanowi, ¿e œwiadczeniodawca zapewnia udzielanie œwiadczeñ w sposób kompleksowy,
w szczególnoœci obejmuj¹cy wykonanie niezbêdnych badañ, w tym badañ laboratoryj-
nych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych zwi¹zanych z udzielaniem
tych œwiadczeñ. Powy¿sze przepisy wynikaj¹ z zasady racjonalnoœci oraz zasady efek-
tywnego i bezpiecznego gospodarowania œrodkami finansowymi Funduszu, bowiem
koszty transakcyjne odrêbnego finansowania poszczególnych badañ diagnostycznych
przekracza³yby korzyœci dla którejkolwiek ze stron umowy.

Propozycja Pana Senatora dotycz¹ca odrêbnego finansowania badañ ultrasonogra-
ficznych i mammograficznych u kobiet spoza grupy objêtej skryningiem wydaje siê nie-
zasadna, poniewa¿ w ka¿dym przypadku, kiedy lekarz uzna, i¿ konieczna jest
diagnostyka obrazowa ma prawo wystawiæ skierowanie na przedmiotowe badania. Ba-
dania te mieszcz¹ siê w kosztach porad finansowanych przez Fundusz.

W odniesieniu do postulatu podejmowania leczenia raka piersi u m³odych kobiet
wy³¹cznie w specjalistycznych oœrodkach onkologicznych, informujê, ¿e zgodnie
z art. 29 i art. 30 ustawy 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.)
œwiadczeniobiorca ma prawo wyboru œwiadczeniodawcy udzielaj¹cego ambulatoryj-
nych œwiadczeñ specjalistycznych spoœród tych œwiadczeniodawców, którzy zawarli
umowy o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej. W tej sytuacji lekarz kieruj¹cy pa-
cjentkê z rozpoznaniem raka piersi do leczenia mo¿e jedynie zaproponowaæ specjali-
styczny oœrodek gwarantuj¹cy kompleksowe leczenie na najwy¿szym poziomie, jednak
ostateczny wybór œwiadczeniodawcy le¿y po stronie pacjentki.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora W³adys³awa Ortyla

skierowane do prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Zbigniewa Derdziuka

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Do mego biura senatorskiego w Mielcu zg³osi³ siê pan Wies³aw M. Przed-

stawi³ on stan faktyczny swej sprawy rentowej oraz zachowanie siê w niej
ZUS O/Rzeszów, które uwa¿am za wysoko niepokoj¹ce.

Mianowicie na dzieñ dzisiejszy S¹d Apelacyjny w Rzeszowie chyli³ wy-
rok w sprawie œwiadczenia rentowego i przekaza³ tê sprawê do ponownego
jej rozpatrzenia. Sprawa dotyczy odwo³ania pana Wies³awa M. od decyzji
Oddzia³u ZUS w Rzeszowie, nieprzyznaj¹cej ubezpieczonemu prawa do renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy. W dniu 11
czerwca 2003 r. ubezpieczony Wies³aw M. mia³ wypadek przy pracy. Jego
schorzenia, na które ca³y czas cierpi, maj¹ bezpoœredni zwi¹zek z wypad-
kiem przy pracy, co ZUS uzna³ ju¿ wczeœniej w 2004 r. oraz w 2007 r., przy-
znaj¹c mu rentê powypadkow¹ do czerwca 2009 r. W dniu 26 maja 2009 r.
lekarz orzecznik ZUS uzna³, ¿e ubezpieczony jest czêœciowo niezdolny do pra-
cy, ale bez zwi¹zku z doznanym wczeœniej wypadkiem przy pracy, i przyzna³
mu rentê do 31 maja 2012 r. Od tego orzeczenia ubezpieczony wniós³ sprze-
ciw, a jego sugestie, aby rentê przyznaæ w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy,
przynios³y taki skutek, ¿e rentê ca³kowicie mu zawieszono. Wszystko to siê
wydarzy³o w okresie oko³o jednego miesi¹ca. Nale¿y ponadto zaznaczyæ, i¿
wszystkie orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci wydane przez powiato-
wy zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci uznaj¹ za jej pocz¹tek
wypadek przy pracy (orzeczenia z 2005 r., 2007 r. oraz 2009 r.). Aktualny
stan zdrowia ubezpieczonego stale siê pogarsza i nie pozwala mu na podjêcie
¿adnej pracy; czêsto wymaga on opieki i pomocy.

Maj¹c to na wzglêdzie, pragnê zapytaæ, czy dzia³anie oddzia³u ZUS, który
w takim momencie zawiesza ubezpieczonemu œwiadczenie, w sytuacji gdy
jest to jedyny jego dochód, a ubezpieczony nie mo¿e podj¹æ pracy ze wzglêdu
na stan zdrowia, nale¿y uznaæ za uzasadnione. Nie bez znaczenia jest rów-
nie¿ fakt, ¿e osoba ta broni swych praw przed s¹dem powszechnym, co wy-
maga dodatkowych œrodków. Proszê o odpowiedŸ na to oœwiadczenie oraz
o podanie informacji, czy s¹ jakieœ wytyczne dla oddzia³ów ZUS dotycz¹ce te-
go, jak maj¹ postêpowaæ w podobnych sprawach.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl

OdpowiedŸ

Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
uprzejmie informujê Pana Marsza³ka, ¿e w zwi¹zku z przekazanym przy piœmie

z dnia 10 marca 2010 r. znak: BPS/DSK-043-2500/10 Oœwiadczeniem Pana Senatora
W³adys³awa Ortyla z³o¿onym na 49. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
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w dniu 18 lutego 2010 r. w sprawie Pana Wies³awa M. zosta³o przeprowadzone postê-
powanie w trybie nadzoru, jaki sprawujê nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdol-
noœci do pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie. O wynikach tego
postêpowania Pan Senator zosta³ poinformowany pismem, którego kopiê przekazujê
w za³¹czeniu.

Z powa¿aniem

Zbigniew Derdziuk

Za³¹cznik
Pismo PREZESA ZUS

Warszawa, 27 kwietnia 2010 r.

Pan
W³adys³aw Ortyl
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
uprzejmie informujê, ¿e w zwi¹zku z Oœwiadczeniem Pana Senatora z³o¿onym na

49. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 lutego 2010 r. w spra-
wie Pana Wies³awa M. zosta³o przeprowadzone postêpowanie w trybie nadzoru, jaki
sprawujê nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolnoœci do pracy przez lekarzy
orzeczników i komisje lekarskie. Wyniki tego postêpowania nie wskazuj¹ na niepra-
wid³owoœci w rozpatrywaniu przez Oddzia³ ZUS w Rzeszowie wniosków Pana Wie-
s³awa M. o rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy.
W œwietle dokonanych ustaleñ zwracam siê uprzejmie do Pana Senatora o przyjêcie
poni¿szych wyjaœnieñ.

Pan Wies³aw M. od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2009 r. by³ uprawniony do
okresowej renty z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy
pracy. W dniu 24 kwietnia 2009 r. zainteresowany wyst¹pi³ z wnioskiem o ponowne
ustalenie prawa do renty. W toku rozpatrywania tego wniosku Pan Wies³aw M. zosta³
skierowany na badanie przez lekarza orzecznika, a nastêpnie w wyniku sprzeciwu od
orzeczenia lekarza orzecznika z dnia 26 maja 2009 r. na badanie przez komisjê lekar-
sk¹. Postêpowanie orzecznicze zosta³o zakoñczone orzeczeniem komisji lekarskiej
z dnia 2 lipca 2009 r. o braku niezdolnoœci do pracy. Informujê, ¿e w zwi¹zku z wy-
st¹pieniem Pana Senatora akta zosta³y wypo¿yczone z s¹du i orzeczenie komisji lekar-
skiej z dnia 2 lipca 2009 r. poddano kontroli pod wzglêdem merytorycznym i formal-
nym. Wnikliwa analiza dokumentacji medycznej zgromadzonej w aktach wykaza³a, ¿e
powy¿sze orzeczenie jest zgodne z zasadami orzekania o niezdolnoœci do pracy. Komi-
sja lekarska rozpatruj¹c sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika wyda³a orzeczenie
na podstawie wyników szczegó³owego badania podmiotowego i przedmiotowego, da-
nych z wywiadu zawodowego, jak równie¿ zawartej w aktach dokumentacji z przebiegu
leczenia. Przy wydawaniu orzeczenia komisja uwzglêdni³a stopieñ naruszenia spraw-
noœci organizmu oraz mo¿liwoœæ wykonywania dotychczasowej lub podjêcia innej pra-
cy, bior¹c pod uwagê rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, a tak¿e
poziom wykszta³cenia. Wyniki badania przeprowadzonego przez komisjê lekarsk¹ oraz
dane zawarte w wy¿ej wymienionej dokumentacji nie wskazuj¹ na naruszenie spraw-
noœci organizmu w nastêpstwie zdarzenia z dnia 11 czerwca 2003 r., uznanego za wy-
padek przy pracy, w stopniu powoduj¹cym niezdolnoœæ do pracy zgodnej z poziomem
kwalifikacji.
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Przekazuj¹c to jednoczeœnie uprzejmie wyjaœniam, ¿e orzeczenia wydawane przez
powiatowe i wojewódzkie zespo³y do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci ustalaj¹
stopieñ niepe³nosprawnoœci, która oznacza niezdolnoœæ do wype³niania ról spo³ecz-
nych. Orzeczenia te s³u¿¹ celom okreœlonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, a tak¿e stanowi¹ podstawê do
przyznania ulg i uprawnieñ przys³uguj¹cych osobom niepe³nosprawnym na podstawie
odrêbnych przepisów. Orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci nie stanowi¹ podsta-
wy do ustalenia uprawnieñ do œwiadczeñ z ubezpieczenia spo³ecznego. Podstawê do
œwiadczeñ z ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi orzeczenie lekarza orzecznika i komisji
lekarskiej Zak³adu.

Orzeczenie komisji lekarskiej z dnia 2 lipca 2009 r. by³o podstaw¹ wydanej w dniu
6 lipca 2009 r. przez Oddzia³ ZUS w Rzeszowie decyzji odmawiaj¹cej prawa do renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy. Pan Wies³aw M. ko-
rzystaj¹c z przys³uguj¹cych œrodków odwo³awczych wniós³ odwo³anie od powy¿szej de-
cyzji do S¹du Okrêgowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych w T., który wyrokiem
z dnia 27 paŸdziernika 2009 r. oddali³ to odwo³anie. Uprzejmie wyjaœniam, i¿ z tytu³u
prowadzonego postêpowania odwo³awczego skar¿¹cy nie ponosz¹ op³at.

Aktualnie ca³oœæ akt rentowych Pana Wies³awa M. pozostaje w dyspozycji s¹du
apelacyjnego, który rozpatruje wniesion¹ przez zainteresowanego apelacjê od wyroku
s¹du okrêgowego.

W œwietle powy¿szego sprawa uprawnieñ Pana Wies³awa M. do renty z tytu³u nie-
zdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy zostanie rozstrzygniêta w s¹do-
wym postêpowaniu odwo³awczym.

Z powa¿aniem

Zbigniew Derdziuk
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Panie Ministrze!
Zosta³em zaalarmowany przez zrozpaczon¹ i wo³aj¹c¹ o pomoc pani¹ El-

¿bietê G., która przekaza³a mi informacjê o aresztowaniu w dniu 17 lutego
bie¿¹cego roku w C. jej chorego brata, Janusza G. Sta³o siê to na skutek, tak
s¹dzê, nieprawid³owoœci S¹du Rejonowego w G. który nie uchyli³ postano-
wienia o jego tymczasowym aresztowaniu, ani te¿ nie odniós³ siê do z³o¿one-
go wniosku o wyst¹pienie do S¹du Najwy¿szego w trybie art. 37 k.p.k., ani
te¿ do kolejnego wniosku o umorzenie sprawy z uwagi na oczywisty i niew¹t-
pliwy brak podstaw oskar¿enia. Jak s¹dzê, powy¿sze dzia³anie S¹du Rejo-
nowego w G. jest kolejnym przejawem ra¿¹cego ³amania przepisów prawa
procesowego.

Przypomnê, ¿e w tej sprawie interweniowa³em 26 czerwca 2008 r. pod-
czas 14. posiedzenia Senatu RP, sk³adaj¹c odpowiednie oœwiadczenie.

Chodzi o rzekome wy³udzenie kredytu bankowego z banku PKO BP od-
dzia³ w Kaliszu poprzez wprowadzenie banku w b³¹d co do celu kredytowa-
nia. Umowa kredytowa by³a na tyle ogólna, ¿e zarzut wy³udzenia innego
komputera ni¿ okreœlony w umowie jest ca³kowicie bezprzedmiotowy. Tym
bardziej ¿e bank w piœmie z dnia 7 kwietnia 2008 r. potwierdzi³, ¿e nie prowa-
dzi³ rejestru rzeczy przyw³aszczonych bêd¹cych przedmiotem kredytowania,
a zatem „wzorcowej” (celowej) konfiguracji komputera nie okreœlono tak¿e
w innych ewentualnych zasobach informacyjnych banku. Z treœci umowy
kredytowej podpisanej przez Wies³awê G. jednoznacznie wynika, ¿e banko-
wi by³o wszystko jedno, jaki komputer bêdzie finansowany kredytem. Kre-
dyt, nominalnie zwany kredytem bezgotówkowym na zakup artyku³ów
przemys³owych i us³ug oraz o przeniesienie w³asnoœci rzeczy ruchomej na za-
bezpieczenie, by³, wobec braku rejestru rzeczy przyw³aszczonych, de facto
zwyczajnym kredytem ratalnym na zakup rzeczy, przekazanym przez bank
na konto sprzedawcy (pismo z dnia 7 kwietnia 2008 r.).

Akt oskar¿enia nie zawiera³ w swojej treœci opisu ¿adnego czynu G., któ-
ry by³by wy³udzeniem lub jakimkolwiek innym czynem zabronionym. Podpi-
sanie umowy kredytowej przez Wies³awê G. nie jest przestêpstwem.
Niepodpisanie umowy kredytowej przez Janusza G. tym bardziej nie jest
przestêpstwem. Zw³aszcza, ¿e prokuratura bezspornie ustali³a, ¿e jego pod-
pis jako gwaranta na umowie kredytowej zosta³ sfa³szowany.

Mimo tych zastrze¿eñ S¹d Rejonowy w G., Wydzia³ II Karny, który repre-
zentowa³a sêdzia Marzena £ukaszewska-Niewrzêda, wyda³ postanowienie
o tymczasowym aresztowaniu Janusza G. i zarz¹dzi³ poszukiwanie go listem
goñczym. Poniewa¿ do s¹du wp³ynê³o pismo, ¿e Janusz G. mo¿e przebywaæ
u siostry w C. nakazano Policji w B. poszukiwania.

Sposób zatrzymania Janusza G. przez policjantów z komendy Policji
na ul. R. w B. budzi niestety, ³agodnie mówi¹c, mieszane uczucia. Jak mnie
poinformowano, 17 lutego bie¿¹cego roku o godzinie 6.00 rano pod posesjê
siostry podjecha³ nieoznakowany samochód. Do domu wbiegli policjanci
po cywilnemu, powalili Janusza G. na ziemiê, rozrywaj¹c mu ¿ylak na le-
wej nodze. Wy³amano mu obojczyk i skutego kajdanami wyprowadzono
jak zbrodniarza. Mieszkaj¹ca tam jego osiemdziesiêcioletnia matka dozna-
³a szoku. Pogotowie zabra³o j¹ do szpitala.

Policjantów nie obchodzi³o, ¿e Janusz G. jest niewinny. Nie zaci¹gn¹³ on
kredytu ani z nikim nie wspó³pracowa³ w jego wy³udzeniu, a potraktowano
go jak najwiêkszego bandytê i zbrodniarza. Jego siostra, Krystyna G., która
stanê³a w jego obronie, zosta³a przez policjantów rzucona na ziemiê. Skuto
j¹ kajdankami i gro¿ono, ¿e zostanie zawieziona do szpitala psychiatrycz-
nego. Policjantów nie interesowa³y ¿adne wyjaœnienia. Wezwali pogotowie
wyposa¿one w kamizelki, jak dla osoby psychicznie chorej, i grozili, ¿e za-
bior¹ wszystkich do zak³adu psychiatrycznego na ulicy O. Na szczêœcie le-
karz z pogotowia ratunkowego w B. stwierdzi³, ¿e Krystyna G. jest osob¹
zdrow¹ psychicznie i odmówi³ zabrania jej do szpitala psychiatrycznego. Na-
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kaza³ równie¿ zdjêcie jej kajdanek, bo ich na³o¿enie by³o niezgodne z prawa-
mi pacjenta.

Po odjeŸdzie pogotowia policjanci ponownie wtargnêli do domu. Ponow-
nie skuli kajdankami Krystynê G. i zabrali j¹ na komendê Policji, aby posta-
wiæ jej zarzuty utrudniania pracy policji. Lekko ubran¹ kobietê, bo w koszuli
nocnej, zabrano do nieoznakowanego pojazdu. W konsekwencji zosta³a mimo
wszystko zamkniêta w szpitalu psychiatrycznym w B.

Z uwagi na powy¿sze po raz kolejny proszê Pana Ministra o zajêcie siê t¹
spraw¹.

Dokumentacja sprawy oraz sygnatury akt znajduj¹ siê w moim oœwiad-
czeniu z dnia 26 czerwca 2008 r., przekazanego podczas 14. posiedzenia Se-
natu RP.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

OdpowiedŸ

Warszawa, 8.04.2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w zwi¹zku z nades³anym przez Pani¹ Marsza³ek kolejnym (szóstym) oœwiadczeniem

Pana Senatora Czes³awa Ryszki, z³o¿onym podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu
18.02.2010 r. oraz to¿samym oœwiadczeniem przes³anym bezpoœrednio przez Pana Se-
natora wraz z za³¹czonym pismem Pani Krystyny G. dot. sprawy prowadzonej z udzia-
³em Pana Janusza G., uprzejmie przedstawiam poni¿sze wyjaœnienia.

Wyst¹pienie Pana Senatora zawiera zarzuty odnosz¹ce siê do wszczêcia i prowa-
dzenia postêpowania przed S¹dem Rejonowym w G., które zosta³y dostatecznie wyjaœ-
nione w pismach Ministra Sprawiedliwoœci przed³o¿onych na rêce Pani Marsza³ek
z 18.03.2008 r. nr BM-III-051-293/08/PR, z 29.05.2008 r. nr BM-III-051-293(5)/08/PR,
z 22.07.2008 r. nr BM-III-051-293(6)/08/PR, z 19.11.2008 r. nr BM-III-051-293(7)/08/PR
i z 9.01.2009 r. nr BM-III-051-293(13)/08/PR.

Stanowisko wyra¿one w tych odpowiedziach zachowuje pe³n¹ aktualnoœæ.
Now¹ okolicznoœci¹ podniesion¹ w obecnym wyst¹pieniu Pana Senatora i wymaga-

j¹c¹ ustosunkowania siê jest kwestia zwi¹zana z zatrzymaniem Pana Janusza G. oraz
jego siostry Krystyny G.

Pan Janusz G., poszukiwany listem goñczym o sprawy S¹du Rejonowego w G. zo-
sta³ zatrzymany w dniu 17.02.2010 r. w domu siostry Krystyny G. w C., a nastêpnie
przewieziony do Aresztu Œledczego w B. Zatrzymania i doprowadzenia do Aresztu do-
konali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w B.

Z uwagi na w³aœciwoœæ miejscow¹ dla S¹du Rejonowego w G. Pana Janusza G.
przetransportowano do Aresztu Œledczego w Œ., a S¹d wyznaczy³ termin rozprawy na
dzieñ 31.03.2010 r.

W dniu 31.03.2010 r. S¹d Rejonowy w G. po przeprowadzeniu rozprawy, w tym wy-
s³uchaniu oskar¿onego Janusza G., odroczy³ termin kolejnej rozprawy na 5.05.2010 r.
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Nadto na tej¿e rozprawie S¹d wobec ustania przyczyny, wskutek której zastosowa-
no wobec oskar¿onego œrodek zapobiegawczy – uchyli³ postanowienie o zastosowaniu
tymczasowego aresztowania.

Powy¿sze postêpowanie s¹dowe pozwoli na dokonanie merytorycznej oceny okolicz-
noœci sprawy, a tym samym na stwierdzenie, czy istnia³y podstawy do wniesienia aktu
oskar¿enia i poci¹gniêcia Pana Janusza G. do odpowiedzialnoœci karnej.

Natomiast w zwi¹zku ze swoim zatrzymaniem Pan Janusz G. wniós³ za¿alenie, któ-
re bêdzie przedmiotem rozpoznania S¹du Rejonowego w P.

Z informacji zaœ uzyskanych z Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach wynika, ¿e
w Prokuraturze Rejonowej w P. dnia 25.02.2010 r. w sprawie zarejestrowano postêpowa-
nie przygotowawcze w formie dochodzenia dotycz¹ce naruszenia nietykalnoœci cielesnej
i zniewa¿enia funkcjonariuszy Komisariatu Policji w C., w zwi¹zku z wype³nianiem przez
nich obowi¹zków s³u¿bowych, w celu zmuszenia ich do zaniechania wykonania prawnej
czynnoœci s³u¿bowej – zleconego przez S¹d Rejonowy w Gostyniu postanowieniem z dnia
14.02.2008 r. przeszukania w celu znalezienia osoby – zaistnia³ego w dniu 17.02.2010 r., w C., tj.
o przestêpstwa z art. 222 § 1 kk, 224 § 2 kk, 226 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk.

Zgodnie z informacj¹ wymienionej Prokuratury w toku dochodzenia ustalono, i¿
w trakcie zatrzymania Pana Janusza G., przebywaj¹cego u swojej siostry Pani Krysty-
ny G., Pani Krystyna G. mia³a uniemo¿liwiaæ funkcjonariuszom dokonanie tej czynno-
œci, dokonuj¹c napaœci na funkcjonariuszy oraz dokonuj¹c samookaleczeñ (przeciêcie
no¿em przedramienia) i gro¿¹c pope³nieniem samobójstwa.

W zwi¹zku z powy¿szym, Pani Krystyna G. zosta³a przewieziona przez funkcjona-
riuszy wykonuj¹cych czynnoœci do Specjalistycznego Psychiatrycznego Zak³adu Opie-
ki Zdrowotnej w B. i w trybie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 19.08.1994 r. „o ochronie
zdrowia psychicznego” i przyjêta na oddzia³.

Zosta³a ona nastêpnie wypisana na ¿¹danie ze szpitala w dniu 22.02.2010 r., przy
ust¹pieniu ostrych objawów na stres.

W dniu 25.02.2010 r. do S¹du Rejonowego w P. wp³ynê³o za¿alenie Pani Krystyny
G. na zatrzymanie. Na wniosek S¹du akta przedmiotowego postêpowania przygoto-
wawczego przes³ano temu S¹dowi.

W dniu 29.03.2010 r. S¹d Rejonowy w P. odroczy³ rozpoznanie sprawy w przedmio-
cie za¿alenia wymienionej na dzieñ 13.04.2010 r. z uwagi na ustanowienie przez skar-
¿¹c¹ pe³nomocnika z urzêdu.

Jednoczeœnie w Prokuraturze Rejonowej w P. zarejestrowano zawiadomienie
o przestêpstwie z³o¿one przez Pani¹ Krystynê G. w dniu 1.03.2010 r.

Zawiadomienie to dotyczy przekroczenia uprawnieñ przez funkcjonariuszy Komi-
sariatu Policji w C., w zwi¹zku z dokonanym przez nich – opisanym wy¿ej – przeszuka-
niem. Zdaniem zawiadamiaj¹cej, funkcjonariusze policji mieli u¿ywaæ wobec niej, bez
uzasadnienia, si³y fizycznej i niezasadnie zawieŸæ j¹ do Szpitala Psychiatrycznego.

Z uwagi na fakt, i¿ przedmiotowe zawiadomienie dotyczy funkcji policji z jednostki
administracyjnie podleg³ej Prokuraturze Rejonowej w P. celem unikniêcia zarzutów
braku bezstronnoœci, przygotowywany jest wniosek o wy³¹czenie prokuratorów tej je-
dnostki od prowadzenia sprawy.

W Prokuraturze Rejonowej w P. w dniu 11.03.2010 r. zarejestrowano równie¿ kolej-
ne zawiadomienie o przestêpstwie przekroczenia uprawnieñ przez funkcjonariuszy Ko-
misariatu Policji w C., w zwi¹zku z opisanym wy¿ej zdarzeniem.

Zawiadomienie z³o¿y³, w imieniu pozbawionego wolnoœci na mocy postanowienia
S¹du Rejonowego w G. Pana Janusza G., jego pe³nomocnik adwokat Maciej Zubek.

W prokuraturach tego okrêgu nie odnotowano innych postêpowañ dotycz¹cych
dzia³añ policji podjêtych w dniu 17.02.2010 r. w C. w stosunku do wymienionych.

Aktualnie zatem wszystkie postêpowania zwi¹zane ze zdarzeniem zaistnia³ym
17.02.2010 r. znajduj¹ siê w toku, zaœ kwestie dotycz¹ce prawid³owoœci dokonanych
w tym dniu przez funkcjonariuszy policji czynnoœci – oceni¹ w³aœciwe jednostki s¹du
i prokuratury.

W œwietle powy¿szych ustaleñ brak jest natomiast podstaw do podejmowania w opi-
sanych postêpowaniach s¹dowych dzia³añ ze strony Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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Jednoczeœnie nadmieniam, i¿ z dniem 31.03.2010 r. na mocy ustawy z dnia 9 paŸ-
dziernika 2009 r. „o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw”
(Dz. U. nr 178, poz. 1375 z póŸn. zm.) nast¹pi³ rozdzia³ funkcji Ministra Sprawiedliwo-
œci i Prokuratora Generalnego.

W wyniku przedmiotowej zmiany Ministerstwo Sprawiedliwoœci nie jest ju¿ kompe-
tentne do oceny postêpowañ prowadzonych w prokuraturach, w tym w Prokuraturze
Rejonowej w P.

Z wyrazami szacunku
i osobistej sympatii

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie senatora Czes³awa Ryszki

skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 6 ust. 2 stwierdza,

¿e nasze pañstwo „udziela pomocy Polakom zamieszka³ym za granic¹ w za-
chowaniu ich zwi¹zku z narodowym dziedzictwem kulturalnym”. Staraj¹c
siê wype³niæ ten zapis konstytucji, uchwaliliœmy ustawê o Karcie Polaka,
ustawê oczekiwan¹ przez œrodowiska polskie poza granicami kraju.

Przypomnê, ¿e procedowaliœmy nad t¹ ustaw¹ w doœæ szybkim tempie,
poniewa¿ Polska w 2007 r. wchodzi³a do strefy Schengen i Polacy z krajów
by³ego Zwi¹zku Sowieckiego mieliby powa¿ne trudnoœci z utrzymaniem kon-
taktu z ojczyzn¹. Ponadto uchwalenie Karty Polaka mia³o byæ pewnym sym-
bolicznym zadoœæuczynieniem wobec rodaków na Wschodzie za doznane
krzywdy, za mi³oœæ do Polski. Jednym s³owem, Karta Polaka mia³a i ma swój
wymiar moralny, da³a sygna³ Polakom i Polonii, ¿e ojczyzna o nich nie zapo-
mina.

Proces wprowadzania Karty Polaka rozpocz¹³ siê 29 marca 2008 r. i obj¹³
tysi¹ce Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkuj¹cych republiki daw-
nego Zwi¹zku Sowieckiego. Jak s¹dzê, nadszed³ ju¿ najwy¿szy czas, aby
Kart¹ Polaka obj¹æ wszystkich Polaków i osoby polskiego pochodzenia roz-
siane po ca³ym œwiecie. Nale¿y u³atwiæ im kontakt z krajem, umo¿liwiæ pro-
wadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, podjêcie pracy czy wreszcie, zgodnie
z konstytucj¹, osiedlenie siê w Polsce. Wiem, ¿e niesie to okreœlone koszty, po-
trzebê ponownego zwiêkszania si³ konsularnych, ale by³oby to zgodne z art. 6
naszej konstytucji i nale¿a³oby to jak najszybciej uczyniæ. To by³aby wielka,
powa¿na nowelizacja ustawy o Karcie Polaka.

Na pewno nie wszyscy Polacy mieszkaj¹cy na Zachodzie z tej karty sko-
rzystaj¹. Wielu bêdzie chcia³o mieæ j¹ honorowo jako symboliczny, moralny
dowód ³¹cznoœci z Polsk¹. Jednak bêdzie to bardzo wa¿ny dokument na
przyk³ad dla Polaków zamieszka³ych w Stanach Zjednoczonych, którzy za
czasów PRL utracili obywatelstwo polskie i przyjêli obywatelstwo USA. Ponie-
wa¿ prawo tamtejszego kraju nie przewiduje podwójnego obywatelstwa, je-
dyn¹ form¹ umo¿liwienia Polakom mieszkaj¹cym w tym kraju d³u¿szego
przebywania w ojczyŸnie by³aby Karta Polaka.

Przypomnê, ¿e Karta Polaka jest dokumentem potwierdzaj¹cym przyna-
le¿noœæ do Narodu Polskiego, przyznawanym osobie nieposiadaj¹cej obywa-
telstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie siê na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ale deklaruj¹cej tê przynale¿noœæ i spe³niaj¹cej wy-
mogi okreœlone ustaw¹ z dnia 7 wrzeœnia 2007 r.

Najwy¿szy wiêc czas, Panie Ministrze, aby pomyœleæ o naszych rodakach
na Zachodzie. Myœlê, ¿e problemu nie maj¹ Polacy w krajach UE, ale dla na-
szych rodaków mieszkaj¹cych na drugiej pó³kuli Karta Polaka bêdzie zas³u-
¿onym dobrodziejstwem.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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OdpowiedŸ

Warszawa, 22 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie Pana Senatora Czes³awa Ryszki (pismo

nr BPS/DSK-043-2501/10 z dnia 10 marca br.,) z³o¿one podczas 49. posiedzenia Se-
natu RP w dniu 18 lutego br. uprzejmie informujê.

Ustawa o Karcie Polaka zosta³a uchwalona z myœl¹ o rodakach mieszkaj¹cych
w pañstwach powsta³ych i odrodzonych po rozpadzie ZSRR, którzy, czêsto przeœlado-
wani ze wzglêdu na swoje pochodzenie, w wyniku zawirowañ historii, znaleŸli siê poza
granicami Polski. W uzasadnieniu projektu Ustawy o Karcie Polaka podkreœlono, i¿ zo-
sta³a ona przygotowana ze wzglêdu na koniecznoœæ wsparcia Polaków na Wschodzie
i wzmocnienia ich wiêzi z Macierz¹. Wskazano, i¿ wa¿nym argumentem na rzecz zawê-
¿enia krêgu adresatów ustawy jest fakt istnienia ogromnych dysproporcji w poziomie
¿ycia Diaspory na Wschodzie i w innych czêœciach œwiata. Stwierdzono równie¿, i¿ de-
cyduj¹c¹ rolê odgrywa³ fakt, ¿e w wiêkszoœci krajów by³ego Zwi¹zku Socjalistycznych
Republik Radzieckich nie ma mo¿liwoœci posiadania podwójnego obywatelstwa. Zu-
pe³nie inaczej przedstawia siê kwestia osób pochodzenia polskiego na Zachodzie, gdzie
z regu³y istnieje mo¿liwoœæ posiadania podwójnego obywatelstwa.

Zdajê sobie sprawê, i¿ obecne uregulowania nie s¹ wystarczaj¹ce, a obowi¹zuj¹ce
akty prawne dotycz¹ce polskiej diaspory wymagaj¹ dalszych prac legislacyjnych.
Ewentualne rozszerzenie krêgu osób uprawnionych do posiadania Karty Polaka wy-
maga³oby sporz¹dzenia pog³êbionych analiz prawnych i politycznych. W wypadku pod-
jêcia jakichkolwiek inicjatyw ustawodawczych w tym zakresie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych gotowe jest podj¹æ siê przygotowania niezbêdnych ekspertyz i analiz.

Z wyrazami szacunku

z up. MINISTRA
SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sekretarz Stanu
Jan Borkowski
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Oœwiadczenie senatora S³awomira Sadowskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Zwracam siê do pani minister w sprawie ograniczenia przez resort edu-
kacji finansowania olimpiad przedmiotowych o ponad pó³ miliona z³otych.
Jako d³ugoletni nauczyciel historii, wychowawca i rzecznik praw ucznia uwa-
¿am tê decyzjê – maj¹c¹ wp³yw na kszta³cenie, wychowanie i przysz³oœæ pol-
skiej m³odzie¿y, szczególnie tej uzdolnionej – za powa¿ny b³¹d.

W swojej karierze nauczycielskiej mia³em wiele sukcesów w zwi¹zku
z osi¹gniêciami na olimpiadach okrêgowych i centralnych prowadzonych
przeze mnie uczennic i uczniów. Olimpiady przedmiotowe pozwala³y uczniom
realizowaæ siê na okreœlonym polu zainteresowañ, jak równie¿, w ramach
ulubionych przedmiotów, wyzwala³y w nich ambicjê, tak bardzo potrzebn¹
w nauce. Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e sukcesy te dowartoœciowywa³y ka¿-
dego m³odego cz³owieka w ka¿dym wymiarze. Czêsto te¿, a nawet najczê-
œciej, przes¹dza³y o wyborze drogi ¿yciowej – wielu laureatów olimpiad to
dzisiaj wybitni fachowcy w swoich dziedzinach. I na koniec: olimpiady przed-
miotowe by³y najlepszym sposobem wyboru kandydatów na studia. Pozwa-
la³y one odkryæ i wy³oniæ uzdolnionych, ambitnych uczniów, którzy póŸniej
swój talent szlifowali na naszych i zagranicznych uczelniach, byli symbolem
polskiej nauki za granic¹, czêsto odnosili te¿ sukcesy w konkursach rangi
œwiatowej.

Szanowna Pani Minister! Ograniczenie o ponad pó³ miliona z³otych finan-
sowania olimpiad przedmiotowych budzi uzasadniony niepokój nauczycieli
i wielu ludzi nauki. Wybitny polski historyk Henryk Samsonowicz, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, minister edukacji narodowej w rz¹dzie Tade-
usza Mazowieckiego, uzna³ to za b³¹d, a nawet za skandal. A przecie¿ jesz-
cze nie tak dawno premier Donald Tusk mówi³, ¿e kryzys nie wp³ynie na
finansowanie edukacji.

W œwietle powy¿szych argumentów zwracam siê do pani minister
z proœb¹ o przywrócenie poprzedniego finansowania olimpiad przedmioto-
wych. Jestem g³êboko przekonany, ¿e bêdzie to mocny element wspieraj¹cy
edukacjê w polskich szko³ach. Nie chcê mówiæ zbyt pompatycznie, ale odwo-
³am siê do s³ów kilku wybitnych Polaków. To przecie¿ kanclerz wielki koron-
ny i hetman wielki koronny Jan Zamoyski powiedzia³ s³ynne zdanie, znane
chyba wszystkim: „Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y chowa-
nie”. Inny przedstawiciel, Stanis³aw Konarski, twórca Collegium Nobilium,
mówi³ o kszta³towaniu serc w szko³ach – o kszta³towaniu serc, czyli naszych
umys³ów, naszych sumieñ, naszej duszy. Dlatego bardzo proszê pani¹ minis-
ter o przywrócenie poprzedniego stanu finansowania olimpiad przedmioto-
wych w szkolnictwie polskim.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Sadowski
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OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.22

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one w dniu 18 lutego 2010 r., Nr BPS/DSK-

-043-2503/10 przez senatora S³awomira Sadowskiego w sprawie ograniczenia przez
resort edukacji finansowania olimpiad przedmiotowych, uprzejmie wyjaœniam, co na-
stêpuje.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szanuje i bardzo wysoko ocenia kilkudziesiêcio-
letni dorobek olimpiad przedmiotowych w Polsce i jego wielkie znaczenie dla odkrywa-
nia i rozwijania uzdolnieñ uczniów. Olimpiady s¹ wa¿nym ogniwem wspierania
uzdolnieñ uczniów, maj¹ d³ug¹ historiê, a zas³ugi komitetów organizuj¹cych olimpiady
s¹ niekwestionowane.

Œrodki przeznaczone w 2009 roku na udzielenie dotacji celowych na organizacjê
olimpiad ogólnokszta³c¹cych Ministerstwo Edukacji Narodowej zaplanowa³o na pozio-
mie porównywalnym z 2008 r. W 2008 r. przeznaczono na ten cel 6 732 776 z³, nato-
miast w 2009 roku – 6 132 860 z³ (91%). Zmniejszenie wysokoœci œrodków wynika³o
z koniecznoœci wprowadzenia dzia³añ oszczêdnoœciowych w bud¿ecie pañstwa.

Dodatkowo informujê, ¿e w zwi¹zku z wnioskami pokontrolnymi Ministerstwo
Edukacji Narodowej od 2009 r. przyznaje dotacje na organizacjê olimpiad w sposób
konkursowy. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w konkursie dotycz¹cym roku szkolnego
2009/2010, w wiêkszoœci przypadków organizacjê olimpiad zlecono dotychczasowym
organizatorom.

Du¿a czêœæ z przedstawionych przez oferentów na 2009 r. kalkulacji przekracza³a
zaplanowane na 2009 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej œrodki finansowe na
realizacjê poszczególnych olimpiad. W zwi¹zku z tym, w stosunku do wiêkszoœci ofe-
rentów zaproponowano przyznanie dotacji na 2009 r. ni¿szych ni¿ wnioskowane. Nato-
miast w 2010 r. przekazane dotacje, na kontynuacjê dzia³añ zwi¹zanych z organizacj¹
olimpiad, s¹ zgodne z kwot¹ wnioskowan¹ przez oferentów.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej podjête zosta³y w ostatnim czasie dzia³ania,
maj¹ce na celu wypracowanie zgodnych z prawem rozwi¹zañ dotycz¹cych finansowa-
nia olimpiad przez bud¿et pañstwa, przy jednoczesnym takim usprawnieniu procedur,
aby mo¿liwe by³o wprowadzenie propozycji zg³aszanych przez œrodowisko organizato-
rów olimpiad.

Przedstawicielom organizatorów olimpiad, jako cenionym partnerom Ministerstwa
Edukacji Narodowej, zaproponowano zaanga¿owanie siê w realizacjê projektu Opraco-
wanie i wdro¿enie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, którego realiza-
cjê zaplanowano na lata 2010–2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt pozwoli
opracowaæ, miêdzy innymi, docelowy model wspierania organizacji olimpiad, zapew-
niaj¹cy wsparcie uczniom zdolnym oraz organizatorom olimpiad zgodnie z ich potrze-
bami, a jednoczeœnie bêd¹cy w zgodzie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem.

Z powa¿aniem

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Zbigniew W³odkowski
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Oœwiadczenie senatora Tadeusza Skorupy
oraz senatora Stanis³awa Koguta

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwróci³em siê do samorz¹dów polskich i s³owackich

o rozwa¿enie mo¿liwoœci odbudowy linii kolejowej Nowy Targ – Trstená przez
Podczerwone i Such¹ Horê. Jest to sprawa strategiczna dla europejskiego
tranzytu przez Polskê i S³owacjê i dla rozwoju turystyki polsko-s³owackiej na
polsko-s³owackim Podtatrzu. Oczywiœcie dodaæ nale¿y, ¿e brak tej inwestycji
mo¿e zasadniczo ograniczyæ pozyskiwanie œrodków unijnych na rozwój ma-
³opolskiej komunikacji kolejowej oraz na przyk³ad na przebudowê obiektów
stacji PKP Nowy Targ i stacji znajduj¹cych siê na tej trasie, co podkreœlaj¹
eksperci z obu krajów. Co najwa¿niejsze, jest to inwestycja, której potrzebê
wskazuj¹ i któr¹ popieraj¹ politycy obu krajów. Jak oceniam, ju¿ dawno nie
by³o tak dobrej atmosfery dla tej inwestycji.

Zwróci³em siê do dyrektora PKP PLK Oddzia³ w Krakowie, pana magistra
in¿yniera W³odzimierza ¯mudy, z proœb¹ o wstêpne oszacowanie kosztów.
W odpowiedzi wskazano, ¿e koszt inwestycji – bez sieci trakcyjnej – wyniesie
oko³o 150 milionów z³ i obejmie: odbudowê podtorza, nawierzchni torowej,
obiektów in¿ynieryjnych i urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym. Kwota ta
nie uwzglêdnia kosztów gruntów, odszkodowañ za nieruchomoœci koliduj¹ce
z przebiegiem linii kolejowej, budowy dróg równoleg³ych do linii kolejowej
w celu ograniczenia liczby przejazdów w poziomie szyn przez tory kolejowe.
Nasyp kolejowy po stronie polskiej ma oko³o 20 km d³ugoœci. Istnieje mo¿li-
woœæ sfinansowania tej inwestycji w 85% przez Uniê Europejsk¹. Na ca³ej d³u-
goœci nasypu kolejowego znajduje siê t³uczeñ, którego iloœæ i wartoœæ
przewy¿sza koszt budowy œcie¿ki rowerowej. Wartoœæ istniej¹cego nasypu
i zawartoœæ t³ucznia na nasypie szacowana jest w przybli¿eniu na 1/4 kosztu
inwestycji odbudowy szlaku kolejowego. Niewykorzystanie wartoœci nasypu
i t³ucznia by³oby marnotrawieniem maj¹tku publicznego.

W zwi¹zku z prowadzonymi pracami projektowymi dotycz¹cymi
poprowadzenia œcie¿ki rowerowej po nasypie kolejowym zwracam siê do sa-
morz¹dów i instytucji o analizê mo¿liwoœci przeprowadzenia tej œcie¿ki istnie-
j¹cymi drogami polnymi wzd³u¿ toru kolejowego, a tak¿e innymi drogami
poprzez pola, obok lasów i rzeki, co w znacznym stopniu obni¿y³oby koszty
budowy œcie¿ki rowerowej i wp³ynê³o na uatrakcyjnienie jej przebiegu. Œcie¿-
ka rowerowa wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nie jest dobrym pomys³em, gdy¿ ro-
werzyœci bêd¹ zmuszeni do wdychania spalin wydzielanych przez
przeje¿d¿aj¹ce tu¿ obok samochody i do u¿ywania stoperów chroni¹cych
s³uch przed ha³asem, zamiast jechaæ, delektuj¹c siê przyrod¹ i oddychaj¹c
œwie¿ym powietrzem. Kolejnym aspektem przemawiaj¹cym za zmianami
przebiegu szlaku rowerowego jest te¿ wysoki nasyp. Mog³oby zaistnieæ nie-
bezpieczeñstwo czêstych wypadków, to jest stoczenia siê rowerzystów ze
skarpy. Budowa szlaku rowerowego po nasypie wi¹za³aby siê z dodatkow¹
budow¹ barierek ochronnych i odbojnic zabezpieczaj¹cych przed ewentual-
nymi wypadkami oraz ze zwiêkszeniem kosztów budowy œcie¿ki rowerowej.

Czy nie uwa¿a pan, ¿e budowa œcie¿ki rowerowej brzegiem uregulowa-
nej rzeki Czarny Dunajec drogami polnymi wœród zagajników, lasów i pól by-
³aby lepszym rozwi¹zaniem, podczas gdy kolej by by³a uruchomiona po
istniej¹cym nasypie?

Owe postulaty s¹ zgodne z wynikami studiów prowadzonych na ten temat
przez pracowników Politechniki Krakowskiej. Nadmieniam, ¿e mocno zaanga¿o-
wana w ten projekt Rada Naukowa Zwi¹zku Podhalan te postulaty popar³a
jednog³oœnie.

Apelujê do pana ministra o ustosunkowanie siê do tej sprawy i o przepro-
wadzenie analiz op³acalnoœci odbudowy linii kolejowej, co mo¿e wp³yn¹æ na
rozwój Podhala oraz ca³ej Ma³opolski.

Zwracam siê do pana ministra o kontakt w tej sprawie na szczeblu mini-
sterstw ze stron¹ s³owack¹, jak te¿ o zwrócenie siê z tym do samorz¹dów pol-
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skich: Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego, powiatu
nowotarskiego, miasta Nowy Targ, gmin Nowy Targ, Szaflary, Czarny Duna-
jec; a tak¿e do samorz¹dów s³owackich: miasta Trstená, gminy Suchá Hora,
Hladovka, Liesek, Èimhová, Vitanová.

Oby sprzyjaj¹ce okolicznoœci oraz warunki do odbudowy kolei i budowy
œcie¿ek rowerowych nie zosta³y zmarnowane.

Tadeusz Skorupa
Stanis³aw Kogut

OdpowiedŸ

Warszawa, 22 marca 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez Panów Senatorów Tadeusza Skoru-

pê i Stanis³awa Koguta podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dn. 18 lutego 2010 r.
w sprawie mo¿liwoœci odbudowy linii kolejowej Nowy Targ – Trstena przez Podczerwo-
ne i Such¹ Horê uprzejmie informujê, i¿ powy¿szy temat by³ ju¿ przedmiotem zaintere-
sowania Pana Senatora Tadeusza Skorupy a wyjaœnienia zosta³y przes³ane w piœmie
TI–0781-58/10 z dnia 10 marca 2010 roku na adres Biura Senatorskiego w Nowym
Targu.

Cytuj¹c wspomniane wyjaœnienia oraz ustosunkowuj¹c siê do postulatów z³o¿o-
nych przez Panów Senatorów w swym Oœwiadczeniu przedstawiam, co nastêpuje.

Linia Nowy Targ – Trstena zosta³a oddana do u¿ytku w 1904 r. i do zakoñczenia
II wojny œwiatowej wykorzystywana by³a w transporcie towarowym. W 1945 r. w wyni-
ku wytyczenia granicy pañstwowej z ówczesn¹ Czechos³owacj¹ linia koñczy³a siê
w miejscowoœci Podczerwone. Pomimo planów przywrócenia kolejowego przejœcia gra-
nicznego, w 1965 r. odcinek Podczerwone – Sucha Hora zosta³ zlikwidowany a pozosta-
³y odcinek stanowi³ liniê drugorzêdn¹, jednotorow¹, niezelektryfikowan¹, na której
prowadzono ruch pasa¿ersko-towarowy.

Ruch pasa¿erski na odcinku Nowy Targ Fabryczny – Podczerwone zawieszono
w 1981 r. zaœ w 1989 r. zlikwidowano liniê na odcinku Czarny Dunajec – Podczerwone.
Zawieszenie ruchu towarowego na ca³ej linii nast¹pi³o w 1990 r. W roku 1991 roze-
brany zosta³ odcinek Nowy Targ Fabryczny – Czarny Dunajec, natomiast rok póŸniej
pozosta³a czêœæ. Dzia³ania te wynika³y z treœci Zarz¹dzenia nr 112 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 18 lipca 1991 r. w sprawie likwidacji i rozbiórki linii kolejowej
Nowy Targ – Podczerwone (Dz.U. Nr 6, poz. 27 z 16 sierpnia 1991 r.).

Zgodnie z ww. Zarz¹dzeniem grunty po by³ej linii kolejowej zosta³y protokolarnie
przekazane samorz¹dowi lokalnemu i aktualnie ich wiêkszoœæ jest w jego posiadaniu.
Pozosta³a czêœæ stanowi obecnie w³asnoœæ prywatn¹, m.in. na terenie by³ej stacji w Ro-
goŸniku Podhalañskim znajduje siê centrum handlowe. Ze wzglêdu na fakt, i¿ grunty
te przesta³y stanowiæ teren kolejowy, odbudowa linii by³aby de facto budow¹ nowej linii
kolejowej z konsekwencjami w postaci koniecznoœci wykupów, wyw³aszczeñ i czêœcio-
wej zmiany lokalizacji wynikaj¹cej z aktualnego stanu prawnego.

Odtworzenie linii i wznowienie ruchu kolejowego pomiêdzy Nowym Targiem – Pod-
czerwonym – Such¹ Hor¹ – Trsten¹ wymagaæ bêdzie uregulowania stanu prawnego
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gruntów, wybudowania nowej linii kolejowej o d³ugoœci oko³o 22 kilometrów (do grani-
cy Pañstwa) wraz z ca³¹ niezbêdn¹ infrastruktur¹ kolejow¹ oraz odbudowania, w du¿o
trudniejszych warunkach terenowych, linii po stronie S³owackiej. Wi¹zaæ siê to bêdzie
z bardzo wysokimi nak³adami inwestycyjnymi, przy jednoczesnym utrzymaniu lokal-
nego znaczenia przedmiotowej linii dla przewozów wy³¹cznie o charakterze turystycz-
nym. Takie dzia³ania nie le¿¹ chwilowo w mo¿liwoœciach resortu infrastruktury.

Ministerstwo Infrastruktury z du¿ym zainteresowaniem odnosi siê do wszelkich
propozycji, które dotycz¹ podniesienia rangi transportu kolejowego w Polsce, poprawy
stanu infrastruktury kolejowej, rozwoju oraz utrzymania po³¹czeñ kolejowych. Wspie-
ramy równie¿ zamierzenia, maj¹ce zapewniæ rozwój i rozbudowê sieci kolejowej. Doty-
czy to tak¿e ww. inicjatywy. Jednak¿e z uwagi na zaanga¿owanie w realizacjê zadañ
ujêtych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013,
niepozostawiaj¹ce marginesu finansowego na inne zadania, nie jesteœmy w stanie
wspó³finansowaæ obecnie wszystkich inicjatyw inwestycyjnych w transporcie kolejo-
wym w ramach i tak okrojonego bud¿etu i problem ten dotyczy równie¿ linii Nowy Targ
– Trstena.

Temat odbudowy linii przewija siê od d³u¿szego czasu na ró¿nego rodzaju spotka-
niach i konferencjach ze stron¹ s³owack¹. Istniej¹ce uwarunkowania terenowe, koniecz-
noœæ wyburzeñ ogromnej iloœci budynków, stanowi¹cych wielowiekowe siedliska
ludzkie, na co nie ma przyzwolenia spo³ecznego, nie pozwalaj¹ na budowê odpowied-
nich dróg ko³owych. Dlatego ta konkretnie linia kolejowa poprawi³aby mo¿liwoœci zao-
patrzenia regionu i pozwoli³aby na likwidacjê „w¹skiego gard³a” jakim jest obecna sieæ
drogowa. Po³¹czenie brane jest tak¿e pod uwagê w wielu analizach i studiach wykonal-
noœci zwi¹zanych z popraw¹ uk³adu komunikacyjnego w rejonie Podhala a sprawê jego
odbudowy porusza miêdzy innymi opracowane w 2009 r. na zlecenie Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich w Krakowie „Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju
podhalañsko-tatrzañskiego uk³adu komunikacyjnego ze szczególnym uwzglêdnieniem
dostêpnoœci miasta Zakopane” uwzglêdniaj¹ce w analizowanym modelu ruchu koniecz-
noœæ zorganizowania zbiorowej komunikacji równie¿ w oparciu o transport szynowy.

Jesteœmy tak¿e zdania, i¿ w jak najszerszym zakresie nale¿a³oby wykorzystaæ do
odbudowy istniej¹ce nasypy i t³uczeñ, jednak¿e ostateczna decyzja o sposobie ich wy-
korzystania: do odbudowy linii kolejowej, czy te¿ do budowy œcie¿ki rowerowej, tak sa-
mo jak przeprowadzenie analizy op³acalnoœci i wykonanie studium wykonalnoœci tej
odbudowy, le¿y wy³¹cznie w gestii samorz¹du lokalnego.

Ministerstwo Infrastruktury, mimo pe³nego poparcia, nie mo¿e w chwili obecnej
udzieliæ bezpoœredniego wsparcia finansowego dla inicjatywy odbudowy linii jak rów-
nie¿, nie bêd¹c stron¹, anga¿owaæ siê w organizacjê kontaktów pomiêdzy samorz¹da-
mi krajowymi oraz s³owackimi, mo¿e natomiast zadeklarowaæ i deklaruje wolê
wspó³pracy z tymi samorz¹dami oraz pomoc ze strony PKP PLK SA w postaci doradz-
twa w realizacji zamierzenia.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Juliusz Engelhardt
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Proszê o udzielenie informacji, na jakim etapie s¹ przygotowania do budo-

wy obwodnicy P³ocka. Inwestycja ta znajduje siê na liœcie obwodnic, które pla-
nuje siê do realizacji w latach 2008–2012. Szczególnie istotna w chwili obecnej
jest budowa czêœci obwodnicy od wêz³a „Wyszogrodzka” w P³ocku do miejsco-
woœci Goœlice. Inwestycja ta zapewni dro¿noœæ ruchu komunikacyjnego na dro-
dze krajowej nr 60, szczególnie, ¿e w ubieg³ym tygodniu oddano do
eksploatacji obwodnicê Gostynina, a w ubieg³ym roku – obwodnicê Raci¹¿a.
Ponadto w granicach administracyjnych miasta P³ocka od Osiedla Ciechomice
do wêz³a „Wyszogrodzka” zosta³ oddany do u¿ytku nowy dwujezdniowy most
wraz z drogami dojazdowymi.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 1.04.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2506/10,

przy którym przekazano dwa oœwiadczenia z³o¿one przez Pana Senatora Eryka Smule-
wicza podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., uprzejmie przesta-
wiam wyjaœnienia w przedmiotowych sprawach.

Odnosz¹c siê do oœwiadczenia dotycz¹cego budowy nowego odcinka drogi krajowej
nr 60 od wêz³a „Wyszogrodzka” w P³ocku do miejscowoœci Goœlice, uprzejmie informu-
jê, i¿ zadanie to zosta³o umieszczone na liœcie rezerwowej obwodnic Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2008–2012. Oznacza to, ¿e inwestycja ta zostanie sfinalizowa-
na pod warunkiem pozyskania dodatkowych œrodków finansowych lub zaistnienia
mo¿liwoœci dokonania przesuniêæ.

Uprzejmie informujê, i¿ w chwili obecnej w zwi¹zku z faktem, i¿ potrzeby w zakresie
budowy i modernizacji infrastruktury transportowej wielokrotnie przewy¿szaj¹ wiel-
koœæ dostêpnych œrodków, nie wszystkie inwestycje drogowe mog³y zostaæ ujête
w wymienionych. Programie.

W tej sytuacji w pierwszej kolejnoœci do realizacji zosta³y przewidziane najpilniejsze
zadania. Równoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) w miarê udostêpniania jej œrodków finansowych podejmuje dzia-
³ania zmierzaj¹ce do wybudowania sieci dróg o najwy¿szym standardzie w mo¿liwie
najkrótszych terminach. Proces przygotowania inwestycji jest jednak pracoch³onny,
d³ugotrwa³y i poch³aniaj¹cy du¿e nak³ady finansowe.
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Jednak¿e maj¹c na uwadze koniecznoœæ poprawy warunków ¿ycia mieszkañców
P³ocka, GDDKiA podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania realizacji przedmioto-
wej inwestycji, które umo¿liwi¹ przeprowadzenie realizacji wymienionej. inwestycji
w sytuacji zapewnienia Ÿróde³ jej finansowania.

Obecnie zosta³y zakoñczone prace projektowe w zakresie opracowania koncepcji
programowej, która zosta³a zatwierdzona protoko³em Komisji Oceny Przedsiêwziêæ In-
westycyjnych, dzia³aj¹cej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad
(KOPI) nr 8/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ponadto zakoñczono prace zwi¹zane z opra-
cowaniem materia³ów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
(w tym mapy z projektem podzia³u nieruchomoœci dla ca³ego odcinka).

Przedmiotowa koncepcja wykonana zosta³a dla wybranego w decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia z dnia 26 stycznia 2007 r.
wariantu przebiegu drogi, który przewiduje budowê nowego 10-kilometrowego odcin-
ka drogi krajowej nr 60, tzw. „Pó³nocnej Obwodnicy P³ocka” (w tym ok. 2,1 km w grani-
cach administracyjnych miasta i 8,2 km poza jego granicami).

Z uwagi na fakt oddania w paŸdzierniku 2009 r. ostatniego odcinka dróg dojazdo-
wych do drugiego mostu w P³ocku oraz koniecznoœæ wyprowadzenia z centrum miasta
ruchu ciê¿kiego jaki generuje droga krajowa nr 60 dla uzyskania zamierzonej poprawy
obs³ugi komunikacyjnej, Urz¹d Miasta P³ock pismem z dnia 14.10.2009 r. wyst¹pi³ do
Oddzia³u GDDKiA w Warszawie z propozycj¹ prowadzenia przedmiotowej inwestycji ja-
ko inwestor zastêpczy oraz finansowania zadania dla odcinka drogi, znajduj¹cego siê
w granicach administracyjnych miasta.

W przypadku uzyskania zapewnienia finansowania zadania, niezw³ocznie zorgani-
zowane bêdzie spotkanie z udzia³em przedstawicieli Miasta P³ock w celu szczegó³owego
omówienia sposobu przygotowania i realizacji zadania oraz zawarcia stosownego poro-
zumienia.

Natomiast w odniesieniu do oœwiadczenia Pana Senatora, dotycz¹cego obwodnicy
Gostynina, uprzejmie informujê, i¿ GDDKiA jest œwiadoma problemów mieszkañców
regionów przez które przebiegaj¹ drogi krajowe. Dlatego te¿, GDDKiA w miarê udostêp-
niania œrodków finansowych podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa ruchu i poprawy komfortu u¿ytkowników dróg krajowych. Prace w ww.
zakresie prowadzone s¹ systematycznie. Jednak¿e ze wzglêdu na ograniczenia finan-
sowe nie wszystkie inwestycje, remonty lub przebudowy mog¹ byæ zrealizowane w ra-
mach danej perspektywy finansowej.

Z szacunkiem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Andrzej Maciejewski
Dyrektor Biura
Generalnego Dyrektora
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Oœwiadczenie senatora Eryka Smulewicza

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka
oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego

W ubieg³ym tygodniu mia³o miejsce uroczyste otwarcie i oddanie do
u¿ytkowania obwodnicy Gostynina. Budowa trasy o d³ugoœci ponad 8 km
trwa³a dwa lata. Koszt inwestycji wyniós³ oko³o 120 milionów z³. Obwodni-
ca wyprowadzi tranzyt z centrum Gostynina oraz u³atwi komunikacjê miê-
dzy P³ockiem, Kutnem i Ciechanowem, a tak¿e innymi miejscowoœciami. To
kolejna inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która
usprawni komunikacjê w tej czêœci Mazowsza. Warto zauwa¿yæ, ¿e
w ubieg³ym roku oddano do u¿ytku obwodnicê Raci¹¿a oraz P³oñska.

Obwodnica Gostynina jest bardzo wa¿na z punktu widzenia mieszkañ-
ców wielu miejscowoœci, szczególnie ¿e jest ona zrealizowana w ci¹gu drogi
krajowej ³¹cz¹cej miêdzy innymi P³ock z Ciechanowem. Obwodnica zapewni
poprawê bezpieczeñstwa podró¿nych, ale tak¿e wp³ynie pozytywnie na œro-
dowisko naturalne i otoczenie. Jest ona równie¿ istotna z uwagi na zwiêksze-
nie ruchu turystycznego w tej atrakcyjnej pod tym wzglêdem czêœci Mazow-
sza. W ramach przedsiêwziêcia wybudowano miêdzy innymi piêæ skrzy¿o-
wañ, które umo¿liwiaj¹ po³¹czenie z istniej¹cym uk³adem dróg wojewódzkich
i powiatowych. Ponadto powsta³y dwa mosty i trzy wiadukty. Wybudowano
186 m ekranów akustycznych, wprowadzono system odwodnienia obwodni-
cy i oœwietlenie na wszystkich skrzy¿owaniach oraz dokonano rozbiórki jed-
nego z mostów.

Mia³em okazjê uczestniczyæ w otwarciu tej inwestycji. W imieniu miesz-
kañców Gostynina oraz mieszkañców pó³nocnego Mazowsza chcia³bym z³o-
¿yæ podziêkowania przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, w szczególnoœci oddzia³owi mazowieckiemu, a tak¿e panu mini-
strowi i Ministerstwu Infrastruktury, za realizacjê tego zadania.

Eryk Smulewicz

OdpowiedŸ
GENERALNEGO DYREKTORA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, 1.04.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2010 r., znak: BPS/DSK-043-2506/10,

przy którym przekazano dwa oœwiadczenia z³o¿one przez Pana Senatora Eryka Smule-
wicza podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., uprzejmie przesta-
wiam wyjaœnienia w przedmiotowych sprawach.

Odnosz¹c siê do oœwiadczenia dotycz¹cego budowy nowego odcinka drogi krajowej
nr 60 od wêz³a „Wyszogrodzka” w P³ocku do miejscowoœci Goœlice, uprzejmie informu-
jê, i¿ zadanie to zosta³o umieszczone na liœcie rezerwowej obwodnic Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2008–2012. Oznacza to, ¿e inwestycja ta zostanie sfinalizowa-
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na pod warunkiem pozyskania dodatkowych œrodków finansowych lub zaistnienia
mo¿liwoœci dokonania przesuniêæ.

Uprzejmie informujê, i¿ w chwili obecnej w zwi¹zku z faktem, i¿ potrzeby w zakresie
budowy i modernizacji infrastruktury transportowej wielokrotnie przewy¿szaj¹ wiel-
koœæ dostêpnych œrodków, nie wszystkie inwestycje drogowe mog³y zostaæ ujête
w wymienionych. Programie.

W tej sytuacji w pierwszej kolejnoœci do realizacji zosta³y przewidziane najpilniejsze
zadania. Równoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad (GDDKiA) w miarê udostêpniania jej œrodków finansowych podejmuje dzia-
³ania zmierzaj¹ce do wybudowania sieci dróg o najwy¿szym standardzie w mo¿liwie
najkrótszych terminach. Proces przygotowania inwestycji jest jednak pracoch³onny,
d³ugotrwa³y i poch³aniaj¹cy du¿e nak³ady finansowe.

Jednak¿e maj¹c na uwadze koniecznoœæ poprawy warunków ¿ycia mieszkañców
P³ocka, GDDKiA podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania realizacji przedmioto-
wej inwestycji, które umo¿liwi¹ przeprowadzenie realizacji wymienionej. inwestycji
w sytuacji zapewnienia Ÿróde³ jej finansowania.

Obecnie zosta³y zakoñczone prace projektowe w zakresie opracowania koncepcji
programowej, która zosta³a zatwierdzona protoko³em Komisji Oceny Przedsiêwziêæ In-
westycyjnych, dzia³aj¹cej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad
(KOPI) nr 8/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ponadto zakoñczono prace zwi¹zane z opra-
cowaniem materia³ów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
(w tym mapy z projektem podzia³u nieruchomoœci dla ca³ego odcinka).

Przedmiotowa koncepcja wykonana zosta³a dla wybranego w decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia z dnia 26 stycznia 2007 r.
wariantu przebiegu drogi, który przewiduje budowê nowego 10-kilometrowego odcin-
ka drogi krajowej nr 60, tzw. „Pó³nocnej Obwodnicy P³ocka” (w tym ok. 2,1 km w grani-
cach administracyjnych miasta i 8,2 km poza jego granicami).

Z uwagi na fakt oddania w paŸdzierniku 2009 r. ostatniego odcinka dróg dojazdo-
wych do drugiego mostu w P³ocku oraz koniecznoœæ wyprowadzenia z centrum miasta
ruchu ciê¿kiego jaki generuje droga krajowa nr 60 dla uzyskania zamierzonej poprawy
obs³ugi komunikacyjnej, Urz¹d Miasta P³ock pismem z dnia 14.10.2009 r. wyst¹pi³ do
Oddzia³u GDDKiA w Warszawie z propozycj¹ prowadzenia przedmiotowej inwestycji ja-
ko inwestor zastêpczy oraz finansowania zadania dla odcinka drogi, znajduj¹cego siê
w granicach administracyjnych miasta.

W przypadku uzyskania zapewnienia finansowania zadania, niezw³ocznie zorgani-
zowane bêdzie spotkanie z udzia³em przedstawicieli Miasta P³ock w celu szczegó³owego
omówienia sposobu przygotowania i realizacji zadania oraz zawarcia stosownego poro-
zumienia.

Natomiast w odniesieniu do oœwiadczenia Pana Senatora, dotycz¹cego obwodnicy
Gostynina, uprzejmie informujê, i¿ GDDKiA jest œwiadoma problemów mieszkañców
regionów przez które przebiegaj¹ drogi krajowe. Dlatego te¿, GDDKiA w miarê udostêp-
niania œrodków finansowych podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa ruchu i poprawy komfortu u¿ytkowników dróg krajowych. Prace w ww.
zakresie prowadzone s¹ systematycznie. Jednak¿e ze wzglêdu na ograniczenia finan-
sowe nie wszystkie inwestycje, remonty lub przebudowy mog¹ byæ zrealizowane w ra-
mach danej perspektywy finansowej.

Z szacunkiem

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up. Andrzej Maciejewski
Dyrektor Biura
Generalnego Dyrektora
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OdpowiedŸ
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Warszawa, 6 kwietnia 2010 r.

Pani
Krystyna Bochenek
Wicemarsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marsza³ek!
W nawi¹zaniu do tekstu oœwiadczenia senatora Eryka Smulewicza przekazanego

przy piœmie znak: BPS/DSK-043-2505/10 z dnia 10 marca 2010 r., chcia³bym przeka-
zaæ podziêkowania za okazane wyrazy uznania dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury w zwi¹zku z zakoñczeniem budowy
obwodnicy Gostynina.

Jednoczeœnie zapewniam, i¿ w zakresie wykonywanych zadañ, miêdzy innymi po-
przez okreœlanie kierunków rozwoju sieci drogowej oraz wydawanie przepisów tech-
niczno-budowlanych i eksploatacyjnych, Ministerstwo Infrastruktury ma na uwadze
przede wszystkim bezpieczeñstwo u¿ytkowników dróg publicznych. Resort przywi¹zu-
je równie¿ uwagê do tego, aby realizacja przedsiêwziêæ infrastrukturalnych odbywa³a
siê przy spe³nieniu kryteriów œrodowiskowych oznaczaj¹cych poszanowanie obszarów
cennych przyrodniczo oraz uwzglêdnieniu interesów poszczególnych miejscowoœci,
w³aœcicieli i grup spo³ecznych.

Ostatnie lata to czas intensywnego nadrabiania zaleg³oœci z lat poprzednich. Budo-
wa dróg, pozostaje priorytetem, jaki wyznaczy³ sobie rz¹d Premiera Donalda Tuska.

Nale¿y jednak dodaæ, i¿ budowa dróg jest przedsiêwziêciem z³o¿onym i uwarunko-
wanym wieloma obiektywnymi czynnikami (jak wymogi formalnoprawne, finansowe
i spo³eczne).

Zbudowana obwodnica Gostynina na drodze krajowej Nr 60 z Ciechanowa do Kut-
na to najwiêksza inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tym re-
jonie. Bardzo wyczekiwana przez samych mieszkañców Gostynina, dla których
uci¹¿liwoœci¹ by³ ogromny ruch, zw³aszcza tirów, niszcz¹cych nawierzchniê i bêd¹cych
powodem gigantycznych korków w mieœcie. Obwodnica Gostynina liczy 8,8 km d³ugo-
œci. Ca³kowity koszt inwestycji przekroczy³ wartoœæ 160 mln z³.

Jestem przekonany, ¿e ambitny Program Budowy Dróg Krajowych przyczyni siê do
poprawy komunikacji na terenie Polski, a obwodnica Gostynina jest tylko jednym
z przyk³adów realizacji tego celu.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W nawi¹zaniu do wyst¹pienia zarz¹du okrêgu Polskiego Zwi¹zku By³ych
WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych,
dotycz¹cego przyznania przez parlament Niemiec ustawowego dodatku pie-
lêgnacyjnego cz³onkom tego zwi¹zku, zwracam siê do Pana Marsza³ka z u-
przejm¹ proœb¹ o zainicjowanie w tej sprawie rozwi¹zañ legislacyjnych, które
stworz¹ podstawê prawn¹ do wyst¹pienia do rz¹du Niemiec o przyznanie te-
go dodatku jako formy zadoœæuczynienia oczekiwaniom tej szczególnie do-
tkniêtej przez dzia³ania wojenne grupy osób.

Wiêkszoœæ by³ych wiêŸniów – a jest to ju¿ niewielka grupa – którzy praco-
wali kiedyœ na rzecz Niemiec, znajduje siê w ciê¿kiej sytuacji ¿yciowej. S¹ to
osoby w bardzo zaawansowanym wieku, o s³abym zdrowiu, wymagaj¹ce in-
tensywnej i sta³ej opieki. Czêsto s¹ to osoby osamotnione, które obarczone
syndromem obozów koncentracyjnych nie by³y w stanie zapewniæ sobie god-
nej staroœci. Z ca³¹ pewnoœci¹ przyznanie tym osobom dodatku pielêgnacyj-
nego stanowi³oby dla nich chocia¿ czêœciow¹ rekompensatê i zadoœæuczy-
nienie za utratê zdrowia i mienia i stworzy³o im jednoczeœnie lepsze mo¿liwo-
œci zaspokajania potrzeb rehabilitacyjnych, zakupu niezbêdnego sprzêtu
i œrodków umo¿liwiaj¹cych samodzielne bytowanie.

Szanowny Panie Premierze! Zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹
o podjêcie wszelkich starañ, by parlament Niemiec przyzna³ cz³onkom Pol-
skiego Zwi¹zku By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich Wiêzieñ i Obo-
zów Koncentracyjnych przedmiotowy dodatek pielêgnacyjny. Proœba
i oczekiwania w tym zakresie s¹ tym bardziej zasadne, ¿e dodatki takie
otrzymuj¹ ju¿ byli wiêŸniowie hitlerowskich wiêzieñ z dawnej Unii Europej-
skiej oraz byli wiêŸniowie narodowoœci ¿ydowskiej.

Gra¿yna Sztark

OdpowiedŸ
MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPO£ECZNEJ

Warszawa, 15.04.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na wyst¹pienie Pana Marsza³ka z dnia 10 marca 2010 roku, znak:

BPS/DSK-043-2507/10, dotycz¹ce oœwiadczenia z³o¿onego podczas 49. posiedzenia
Senatu RP w sprawie zainicjowania rozwi¹zañ legislacyjnych w celu przyznania przez
Parlament Niemiec ustawowego dodatku pielêgnacyjnego cz³onkom Zwi¹zku By³ych
WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych, uprzejmie
informujê.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 31, poz. 267, ze zm.), dodat-
ki pielêgnacyjne przyznawane s¹ osobom uprawnionym do emerytury lub renty (w tym
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do renty rodzinnej), je¿eli sta³y siê ca³kowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej
egzystencji albo ukoñczy³y 75 lat.

Jedynym kryterium ustalania prawa do dodatku pielêgnacyjnego jest stan zdrowia
lub wiek osoby chorej, nie zaœ wysokoœæ dochodów. Dodatek pielêgnacyjny zapewnia
emerytom i rencistom dodatkowe œrodki pieniê¿ne na op³acenie pomocy pielêgnacyj-
nej. Wysokoœæ dodatku pielêgnacyjnego jest jednakowa dla wszystkich bez wzglêdu na
rodzaj schorzenia i bez wzglêdu na wysokoœæ pobieranych œwiadczeñ emerytalnych (re-
ntowych).

Wyj¹tek stanowi¹ jednak osoby, które maj¹ ustalon¹ I grupê inwalidztwa w zwi¹z-
ku z pobytem w obozie koncentracyjnym lub wiêzieniu na podstawie ustawy z dnia
29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz. 87 ze zmianami). Pobieraj¹ one dodatek
pielêgnacyjny w wysokoœci 271,65 z³, co stanowi 150% dodatku pielêgnacyjnego przy-
s³uguj¹cego inwalidom I grupy z ogólnego stanu zdrowia.

Oprócz œwiadczeñ z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych by³ym wiêŸniom
przys³uguj¹ œwiadczenia na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan-
tach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojen-
nego (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.), w tym m.in. œwiadczenia finansowe
takie jak: dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny oraz rycza³t energetyczny,
których miesiêczna wysokoœæ wyp³acana obok renty i emerytury wynosi ok. 350 z³.

Jednoczeœnie informujê, ¿e zmiana polskiego prawa, w omawianym zakresie, nie
ma wp³ywu na rozwi¹zania legislacyjne tworzone przez Parlament Niemiec.

Z szacunkiem

MINISTER
w z. Jaros³aw Duda
Sekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senator Gra¿yny Sztark
i innych senatorów

skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W nawi¹zaniu do wyst¹pienia burmistrza Lipian Krzysztofa Ireneusza
Boguszewskiego, dotycz¹cego odcinka drogi krajowej nr 3 przebiegaj¹cej
przez teren gminy Lipiany, zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹
o rozwa¿enie wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych.

W IV kwartale 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia³ w Szczecinie planuje oddaæ do u¿ytku drogê ekspresow¹ S3. Na pod-
stawie art. 10 ust. 5 wspomnianej ustawy odcinek dotychczasowej drogi kra-
jowej nr 3 przebiegaj¹cy przez teren gminy Lipiany zamierza przekazaæ
gminie i tym samym zakwalifikowaæ j¹ jako drogê gminn¹. Zakwalifikowanie
odcinka drogi krajowej nr 3 do kategorii dróg gminnych skutkowaæ bêdzie
znacznymi obci¹¿eniami bud¿etu gminy Lipiany zwi¹zanymi z koniecznoœci¹
ponoszenia kosztów utrzymania tego odcinka drogi. Z ca³¹ pewnoœci¹ na³o¿e-
nie na gminê dodatkowego obowi¹zku utrzymania przedmiotowej drogi
wp³ynie na ograniczenie zakresu i mo¿liwoœci realizacji innych zadañ w³as-
nych gminy ze szkod¹ dla ca³ej spo³ecznoœci lokalnej.

Szanowny Panie Ministrze! Ze wzglêdu na wagê problemu przekazujemy
w za³¹czeniu kopiê pisma burmistrza Lipian Krzysztofa Ireneusza Boguszew-
skiego, w którym autor zwraca siê o poparcie jego wniosku w sprawie wspo-
mnianej ustawy skierowanego do sejmowej Komisji Infrastruktury.

Zwracamy siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie mo¿li-
woœci wprowadzenia zmian do wspomnianej ustawy, gdy¿ opisany problem
mo¿e mieæ wymiar ogólnokrajowy.

Gra¿yna Sztark
Jan Olech
Piotr Zientarski

OdpowiedŸ

Warszawa, 29 marca 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
Odpowiadaj¹c na oœwiadczenie z³o¿one przez Pani¹ senator Gra¿ynê Sztark (pismo

znak: BPS/DSK-043-2508/09 z dnia 10 marca 2010 r.) w sprawie wyst¹pienia Burmi-
strza Lipian Pana Krzysztofa Ireneusza Boguszewskiego w zakresie propozycji zmian
przepisów art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) uprzejmie przedstawiam nastêpuj¹ce informacje.

Przekazanie odcinka drogi krajowej nr 3 po³o¿onego w granicach gminy Lipiany,
odbêdzie siê na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 5 ww. ustawy. Zgodnie z tymi
przepisami do dróg krajowych zalicza siê miêdzy innymi autostrady i drogi ekspresowe
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oraz drogi le¿¹ce w ich ci¹gach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych.
Natomiast odcinek drogi zast¹piony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwil¹ od-
dania go do u¿ytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do
kategorii drogi gminnej. Zatem odcinki dróg krajowych, zast¹pione przez odcinki no-
wych dróg, z dniem uprawomocnienia siê decyzji pozwolenia na u¿ytkowanie nowej
drogi zostaj¹, z mocy prawa, zaliczone do kategorii drogi gminnej.

Obecnie funkcjonuj¹ce rozwi¹zanie w przedmiotowym zakresie jest jednolite, co
potwierdza miêdzy innymi uzasadnienie do ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmia-
nie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 200, poz. 1953), moc¹ której dodano zapis
ust. 5 w art. 10. Zgodnie z tym uzasadnieniem: „wprowadzono jednoznaczne zapisy
o przyjêciu takiego samego trybu i tych samych organów przy pozbawianiu dróg kate-
gorii, jakie istniej¹ i s¹ w³aœciwe w przypadku zaliczania dróg do danej kategorii. Po-
nadto wyraŸnie okreœlono, ¿e pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyj¹tkiem
przypadku wy³¹czenia drogi z u¿ytkowania, mo¿liwe jest jedynie w sytuacji jednoczes-
nego zaliczenia jej do innej kategorii. Zdarza³o siê bowiem czêsto, ¿e zarz¹dca pozba-
wia³ drogê kategorii, która nastêpnie nie by³a zaliczana do innej kategorii.
Wprowadzono tak¿e zapis, ¿e istniej¹ce po wybudowaniu nowego odcinka drogi – stare
odcinki dotychczasowego przebiegu dróg, z mocy prawa trac¹ dotychczasow¹ katego-
riê i staj¹ siê drogami kategorii gminnej. W dotychczasowym stanie prawnym, po wy-
budowaniu nowych odcinków dróg, zw³aszcza obwodnicy miejscowoœci, pozostawa³
szereg odcinków dróg, które wymaga³y pozbawienia ich dotychczasowej kategorii i zali-
czenia do nowej kategorii. W wiêkszoœci przypadków wi¹¿e siê to z zaliczeniem tych
odcinków do kategorii drogi gminnej, gdy¿ taki w³aœnie charakter uzyskuj¹ one po wy-
budowaniu nowego odcinka drogi (obwodnicy miejscowoœci). Jednak¿e proces pozba-
wiania i zaliczania trwa czêstokroæ zbyt d³ugo, a niekiedy z winy samorz¹dowców nie
jest mo¿liwy do przeprowadzenia. Powoduje to wiêc sytuacje, ¿e zarz¹dca drogi, który
wybudowa³ nowe odcinki lub obwodnice zmuszony jest zarz¹dzaæ dwoma, równolegle
przebiegaj¹cymi odcinkami dróg. Zmiany precyzuj¹ równie¿ moment zmiany kategorii
drogi”.

Ponadto nale¿y wyjaœniæ, i¿ wszelkie zmiany systemu okreœlonego w art. 10 ust. 5
ww. ustawy wymagaj¹ zmiany w obowi¹zuj¹cych obecnie przepisach prawa. Ewen-
tualne wprowadzenie zmian w zaproponowanym zakresie wymaga przeprowadzenia
szerokiej analizy zarówno pod k¹tem celowoœciowym i ekonomicznym. Wprowadzenie
ich niesie bowiem zarówno skutki finansowe, jak i spo³eczne. Dlatego te¿ analiza
w sprawie zmiany sposobu oddawania w zarz¹d dróg krajowych gminom w trybie
art. 10 ust. 5 ww. ustawy winna byæ poprzedzona szerok¹ analiz¹ obejmuj¹c¹ wszyst-
kie obszary, na które oddzia³uj¹ problematyczne zagadnienia.

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy uprzejmie informujê, i¿ Burmistrz Lipian
zosta³ poinformowany przez Oddzia³ GDDKiA w Szczecinie pismem z dnia 16 wrzeœnia
2009 r. o planowanym oddaniu do u¿ytkowania w IV kwartale 2010 r. drogi ekspreso-
wej S3 i zaliczeniu dotychczasowej drogi krajowej nr 3 po³o¿onej w granicach gminy Li-
piany do kategorii dróg gminnych. Jednoczeœnie uprzejmie informujê, i¿ zgodnie
z informacjami przedstawionymi przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Auto-
strad w grudniu 2008 r. do wszystkich Dyrektorów Oddzia³ów GDDKiA zosta³a wys³a-
na dyspozycja Zastêpcy Generalnego Dyrektora o obowi¹zku wczeœniejszego powiada-
miania organów samorz¹dowych o realizowanych projektach i terminie przekazania
ich do eksploatacji. Celem ustalenia przedmiotowego trybu by³o na tyle wczesne poin-
formowanie organów samorz¹dowych by mia³y podstawê do wyst¹pienia o przyznanie
dodatkowych œrodków finansowych, a w konsekwencji mia³y mo¿liwoœæ zaplanowania
w swoich bud¿etach œrodków finansowych niezbêdnych na utrzymanie oddanych im
pod zarz¹d dotychczasowych odcinków dróg krajowych.

Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ kryteria podzia³u funkcjonalnego drogi krajowej
nr 3 przebiegaj¹cej w granicach gminy Lipiany nie s¹ ostre. Z pisma Pana Burmistrza
wynika, ¿e by³a droga krajowa nr 3 zast¹piona przez drogê ekspresow¹ S3, w obszarze
województwa zachodniopomorskiego bêdzie mieæ zarówno cechy drogi powiatowej jak
i wojewódzkiej. W zwi¹zku z powy¿szym, w przedmiotowym przypadku wystêpuj¹ prze-
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s³anki uzasadniaj¹ce wyst¹pienie gminy na podstawie art. 6 i nastêpnych ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych o zmianê kategorii by³ej drogi krajowej,
aktualnie drogi gminnej, na drogê powiatow¹ lub wojewódzk¹ w trybie przewidzianym
przez ww. przepisy.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Rados³aw Stêpieñ
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego

skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Premierze!
W oœwiadczeniu z³o¿onym na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia

2009 r. zada³em prezesowi Rady Ministrów piêæ pytañ dotycz¹cych niektó-
rych konsekwencji znowelizowanej ustawy o prokuraturze. Pyta³em o upraw-
nienia obywateli w zakresie sk³adania skarg na dzia³alnoœæ prokuratury,
o nadzór zwierzchni nad badaniem tych skarg, a tak¿e o uprawnienia pos³ów
i senatorów co do interpelacji, zapytañ oraz oœwiadczeñ odnosz¹cych siê do
dzia³alnoœci prokuratury.

Gdy prokuratorem generalnym by³ minister sprawiedliwoœci, sytuacja
by³a jasna – skargi, interpelacje, zapytania i oœwiadczenia mog³y byæ kiero-
wane do ministra sprawiedliwoœci, a w razie koniecznoœci równie¿ do premie-
ra, któremu prokuratura poœrednio podlega³a. Uniezale¿nienie prokuratury
od rz¹du spowodowa³o niejasnoœæ w nastêpuj¹cej kwestii: do kogo kierowaæ
skargi i do kogo kierowaæ dzia³ania poselskie lub senatorskie dotycz¹ce dzia-
³alnoœci prokuratury.

Dziêkujê za odpowiedŸ, jakiej w imieniu rz¹du udzieli³ mi pan prokurator
krajowy Edward Zalewski. OdpowiedŸ ta, choæ obszerna i wsparta pogl¹da-
mi doktryny i orzecznictwa, budzi jednak dalsze w¹tpliwoœci, które zg³aszam
i proszê o ich wyjaœnienie.

Zak³adam hipotetycznie nastêpuj¹c¹ sytuacjê, która zdarza³a siê w prze-
sz³oœci i zapewne bêdzie siê zdarzaæ w przysz³oœci. Prokuratura rejonowa
w mieœcie X spowalnia œledztwo w jakiejœ wa¿nej sprawie, miesi¹cami nie
podejmuje ¿adnych dzia³añ. Skargi pokrzywdzonych ludzi i wnoszone w ich
imieniu interwencje poselskie lub senatorskie do prokuratury okrêgowej, ape-
lacyjnej, w koñcu do prokuratora generalnego nie odnosz¹ skutku. Co dalej
mo¿e zrobiæ skar¿¹cy siê obywatel? I co dalej mo¿e zrobiæ interweniuj¹cy
w tej sprawie pose³ lub senator?

W odpowiedzi prokuratora krajowego zawarte jest nieœmia³e odes³anie do
prezesa Rady Ministrów, który ma wobec prokuratora generalnego pewne upraw-
nienia, ale co z tego, skoro w myœl art. 10e pkt 3 znowelizowanej ustawy o pro-
kuratorze premier ma wprost zabronione interesowanie siê przebiegiem konkret-
nych spraw. W tym zakresie nie bêdzie wiêc móg³ ¿¹daæ od prokuratora
generalnego ¿adnych informacji.

Moje pytanie staje siê po czêœci retoryczne, gdy¿ odpowiedŸ nasuwa siê
sama – na b³êdy, nawet karygodne, dotycz¹ce postêpowania prokuratury
w konkretnej sprawie, obywatel nie bêdzie móg³ siê nikomu poskar¿yæ, jedy-
nie samej prokuraturze. Jednoczeœnie w takiej sprawie nie bêdzie mo¿liwa
jakakolwiek forma interwencji ze strony pos³a czy senatora. Prokuratura sta-
nie siê w ten sposób instytucj¹ wy³¹czon¹ spod jakiejkolwiek zewnêtrznej
kontroli. Bardzo obawiam siê skutków tego wy³¹czenia.

Jest te¿ druga w¹tpliwa kwestia. OdpowiedŸ prokuratora krajowego na
moje oœwiadczenie potwierdza tezê, ¿e senatorowie maj¹ zachowane prawo
sk³adania oœwiadczeñ senatorskich, kierowanych do prokuratora generalne-
go, natomiast pos³owie trac¹ prawo kierowania do prokuratora generalnego in-
terpretacji i zapytañ poselskich. Dotychczas mogli je kierowaæ do ministra
sprawiedliwoœci bêd¹cego równoczeœnie prokuratorem generalnym. Czy takie
zró¿nicowanie uprawnieñ pos³ów i senatorów jest uzasadnione, tym bardziej
¿e to Sejm, a nie Senat, ma konstytucyjnie przypisan¹ funkcjê kontroln¹
w pañstwie.

Mam jeszcze jedn¹ w¹tpliwoœæ i proszê o jednoznaczn¹ odpowiedŸ: czy
oœwiadczenia senatorskie kierowane do prokuratora generalnego bêd¹ mog-
³y dotyczyæ biegu konkretnych spraw? Czy prokurator generalny bêdzie zobo-
wi¹zany udzielaæ stosownych informacji o ich przebiegu?

Z góry dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie podniesionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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OdpowiedŸ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI

Warszawa, 16 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2010 r. nr BPS/DSK-043-2510/10, przy

którym przes³ane zosta³o oœwiadczenie Pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego
w sprawie w¹tpliwoœci w zakresie parlamentarnej kontroli dzia³añ prokuratury po roz-
dzieleniu urzêdów Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego oraz w na-
wi¹zaniu do odpowiedzi udzielonej w dniu 20 stycznia 2010 r. na oœwiadczenie Pana
senatora, uprzejmie przedstawiam, co nastêpuje.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39,
z póŸn. zm.), 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) rozdzie-
la funkcje Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego. W zmienionym stanie
prawnym Prokurator Generalny nie wchodzi w sk³ad Rady Ministrów, czego rezulta-
tem jest to, ¿e ani Prokurator Generalny, ani podlegaj¹ca mu prokuratura nie stano-
wi¹ czêœci administracji rz¹dowej. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia zakresu
i istoty odnosz¹cych siê do tych podmiotów uprawnieñ kontrolnych w³adzy ustawo-
dawczej.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej realizuj¹c wskazan¹
w art. 10 ust. 1 zasadê podzia³u i równowagi w³adz wyznacza sferê kontroli parlamen-
tarnej, przyznaj¹c Sejmowi uprawnienia kontrolne wobec Rady Ministrów i podporz¹d-
kowanych jej organów administracji rz¹dowej. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Konstytucji
Sejm sprawuje kontrolê nad dzia³alnoœci¹ Rady Ministrów w zakresie okreœlonym
przepisami Konstytucji i ustaw.

Uprawnienia kontrolne Sejmu wobec Rady Ministrów wynikaj¹ce bezpoœrednio
z ustawy zasadniczej obejmuj¹ m.in. prawo pos³ów do sk³adania interpelacji i zapytañ
poselskich, jak równie¿ zadawania pytañ w sprawach bie¿¹cych (art. 115 ust. 1 i 2
Konstytucji). Podkreœliæ nale¿y, ¿e Konstytucja ograniczaj¹c uprawnienia kontrolne
Sejmu wy³¹cznie do Rady Ministrów i administracji rz¹dowej, nie daje podstaw do ich
rozszerzania na inne organy w³adzy publicznej, w tym Prokuratora Generalnego i pod-
leg³¹ mu prokuraturê (por. orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego cytowane
w: B. Banaszak, „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz”, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 485–486). W zwi¹zku z powy¿szym stwierdziæ nale¿y, ¿e
w œwietle zmian ustroju prokuratury, pos³owie nie posiadaj¹ uprawnienia do kierowa-
nia pod adresem Prokuratora Generalnego interpelacji, zapytañ, jak równie¿ pytañ
w sprawach bie¿¹cych dotycz¹cych prokuratury.

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e pomimo rozdzielenia urzêdów Ministra Sprawiedliwo-
œci oraz Prokuratora Generalnego, organom w³adzy wykonawczej przys³uguj¹ niezbêd-
ne instrumenty nadzoru i kontroli nad dzia³alnoœci¹ prokuratury.

Przyjête w ustawie rozwi¹zania o charakterze funkcjonalnym, wyznaczaj¹ pozycjê
Prokuratora Generalnego w systemie organów pañstwa poprzez okreœlenie instytucji,
maj¹cych na celu zachowanie niezbêdnego stopnia zale¿noœci Prokuratora Generalne-
go od organów w³adzy wykonawczej.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej przys³uguje prawo powo³ania Prokuratora
Generalnego oraz prawo odwo³ania go w œciœle okreœlonych przypadkach. Prezydent
RP powo³uje i odwo³uje pierwszego zastêpcê Prokuratora Generalnego oraz pozosta-
³ych zastêpców Prokuratora Generalnego.
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Wœród œrodków przys³uguj¹cych Prezesowi Rady Ministrów, wymieniæ nale¿y
w szczególnoœci:

– sk³adanie przez Prokuratora Generalnego rocznego sprawozdania z dzia³alnoœci
prokuratury Prezesowi Rady Ministrów oraz uprawnienie Prezesa Rady Ministrów
do wyst¹pienia do Sejmu RP z wnioskiem o odwo³anie Prokuratora Generalnego
przed up³ywem okresu na jaki zosta³ powo³any, w przypadku odrzucenia rocznego
sprawozdania, ze wzglêdu na niew³aœciw¹ realizacjê przez Prokuratora Generalne-
go zadañ w zakresie strze¿enia praworz¹dnoœci oraz czuwania nad œciganiem
przestêpstw,

– uprawnienie Prezesa Rady Ministrów do wyst¹pienia do Sejmu z wnioskiem o od-
wo³anie Prokuratora Generalnego w przypadku, gdy Prokurator Generalny sprze-
niewierzy³ siê z³o¿onemu œlubowaniu,

– uprawnienie Prezesa Rady Ministrów do ¿¹dania w ka¿dym czasie od Prokuratora
Generalnego przedstawienia informacji na temat zwi¹zany ze strze¿eniem prawo-
rz¹dnoœci oraz czuwaniem nad œciganiem przestêpstw,

– kontrasygnatê Prezesa Rady Ministrów na akcie powo³ania i odwo³ania Prokurato-
ra Generalnego i jego zastêpców, zgodnie z art. 144 ust. 2 Konstytucji RP.

Minister Sprawiedliwoœci dysponuje nastêpuj¹cymi instrumentami kontrolnymi
nad dzia³alnoœci¹ prokuratury:

– uprawnienie Ministra Sprawiedliwoœci, jako cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa
i Krajowej Rady Prokuratury, do aktywnego udzia³u w procedurze wy³aniania kan-
dydatów na Prokuratora Generalnego (zg³aszanie w³asnych kandydatów, zajmo-
wanie stanowiska wobec innych kandydatów, udzia³ w g³osowaniu),

– uprawnienia Ministra Sprawiedliwoœci, jako cz³onka Krajowej Rady Prokuratury,
przewidziane w procedurze odwo³ywania Prokuratora Generalnego,

– uprawnienie Ministra Sprawiedliwoœci do zajêcia pisemnego stanowiska wobec rocz-
nego sprawozdania Prokuratora Generalnego z dzia³alnoœci prokuratury, co prze-
s¹dza jego dalszy udzia³ w debacie poœwiêconej temu¿ sprawozdaniu.

Radzie Ministrów przys³uguj¹ ponadto uprawnienia zwi¹zane z tworzeniem bud¿e-
tu prokuratury.

Tak wiêc w zakresie, w jakim wynika to z instrumentów kontrolnych organów w³a-
dzy wykonawczej wobec prokuratury, istnieje mo¿liwoœæ kierowania sk³adania inter-
pelacji poselskich do cz³onków Rady Ministrów w zakresie sposobu i zakresu realizacji
uprawnieñ wynikaj¹cych z tych instrumentów.

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e w obecnym stanie prawnym pos³owie maj¹ prawo
sk³adania skarg, formu³owania postulatów oraz zwracania siê o zajêcie stanowiska,
zarówno do Prokuratora Generalnego, jak i organów podleg³ej mu prokuratury.

Warto nadmieniæ, ¿e ka¿dy obywatel mo¿e na podstawie art. 63 Konstytucji sk³a-
daæ do Prokuratora Generalnego i organów prokuratury, bêd¹cych organami w³adzy
publicznej, petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, w³asnym lub innej osoby
za jej zgod¹. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg okreœla ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z póŸn. zm.).

Ponadto zgodnie z art. 159 ust. 1 uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47
oraz Nr 81, poz. 998), komisje sejmowe mog¹ kierowaæ do Prokuratora Generalnego
dezyderaty, czyli postulaty w okreœlonych sprawach. Prokurator Generalny ma obo-
wi¹zek ustosunkowania siê do nich i pisemnego powiadomienia Marsza³ka Sejmu
o zajêtym stanowisku w ci¹gu 30 dni od dnia otrzymania dezyderatu (art. 159 ust. 4
Regulaminu Sejmu). Dodatkowo komisje sejmowe mog¹ przedstawiaæ Prokuratorowi
Generalnemu opinie zawieraj¹ce stanowisko w okreœlonej sprawie (art. 160 ust. 1 Re-
gulaminu Sejmu). Co wiêcej, komisje mog¹ zwracaæ siê do adresata opinii o przedsta-
wienie stanowiska w sprawach podniesionych w opinii, jak równie¿ o informacje
o przebiegu realizacji wniosków wynikaj¹cych z tej opinii. Adresat opinii jest obowi¹za-
ny na ¿¹danie komisji przedstawiæ stanowisko w terminie okreœlonym w art. 159 ust. 4
Regulaminu Sejmu.
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Z kolei w odniesieniu do senatorów aktualnoœæ zachowuj¹ wskazane uwagi doty-
cz¹ce art. 63 Konstytucji, zaœ uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listo-
pada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z póŸn. zm.) w art. 49
ust. 1 daje im prawo do wyg³aszania skierowanych pod adresem Prokuratora General-
nego oœwiadczeñ, których przedmiotem mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu. Zgodnie z treœci¹ art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu oœwiadczenia senato-
rów, je¿eli zawieraj¹ wnioski i uwagi kierowane do cz³onków Rady Ministrów, przedsta-
wicieli organów i instytucji pañstwowych (a zatem równie¿ Prokuratora Generalnego)
lub samorz¹dowych, s¹ niezw³ocznie przekazywane przez Marsza³ka Senatu do wska-
zanych adresatów w celu zajêcia stanowiska. Odpowiedzi powinny byæ udzielane
senatorom w formie pisemnej, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia przekazania
oœwiadczenia (art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu).

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Grzegorza Wojciechowskiego
i innych senatorów

skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielokrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra w sprawie sytuacji produ-

centów drobiu i trzody chlewnej w Polsce. Dziêkujê za wszystkie wyjaœnie-
nia. Jednak¿e z pocz¹tkiem roku 2010 sytuacja siê niestety powtarza
i zarówno producenci drobiu, jak i trzody chlewnej okreœlaj¹ go mianem tra-
gicznego.

Polscy producenci drobiu i trzody po raz kolejny odnotowuj¹ ogromne
straty. W po³owie stycznia bie¿¹cego roku ceny ¿ywca spad³y o oko³o 30%.
Bie¿¹ce ceny nie pokrywaj¹ nawet szacowanych kosztów produkcji. Zda-
niem producentów, sytuacja ta jest wynikiem braku dzia³añ ze strony
rz¹du w zakresie ochrony rodzimego rynku, inaczej ni¿ ma to miejsce w in-
nych krajach UE. Proszê zatem pana ministra o kompleksow¹ informacjê
na temat podjêtych dzia³añ resortu w celu ustabilizowania sytuacji na tych
rynkach.

Co wiêcej, producenci przekazuj¹ zatrwa¿aj¹ce informacje o wp³ywie do
kraju ca³ej lawiny miêsa spoza UE. Jest to najczêœciej miêso z Brazylii, ale nie
tylko, którego nikt nie kontroluje. Producenci zg³aszaj¹ fakt braku nale¿ytej
kontroli nad pozwoleniami na import, co pozwala na wielokrotne wykorzysty-
wanie tego samego zezwolenia. Ponadto, z uzyskanych informacji wynika, ¿e
tranzyt przeznaczony do krajów za wschodni¹ granic¹ ginie w kraju, a w obie-
gu s¹ tylko dokumenty. Producenci sugeruj¹, ¿e s³u¿by nadzoru odpowie-
dzialne za bezpieczeñstwo ¿ywnoœci, opieraj¹c siê na klauzuli wzajemnego
zaufania, ufaj¹ bezgranicznie wszystkiemu, co pojawia siê na polskim rynku,
nawet gdyby to mia³o æwieræ wieku, jak w przypadku z puszkami. Tylko czuj-
noœæ dziennikarzy spowodowa³a, ¿e spo³eczeñstwo dowiedzia³o siê, ¿e nie
tylko opró¿niliœmy czyjeœ magazyny, ale i wybawiliœmy inny kraj z potrzeby
utylizacji takiego produktu, a tak zwany importer zarobi³ ca³kiem niez³e pie-
ni¹dze na tym procederze.

Panie Ministrze, jak zosta³a wyjaœniona sprawa miêsa w puszkach
i wprowadzenia go do u¿ytku? Czy przeprowadzone dochodzenie wykaza³o
jakieœ luki w systemie nadzoru? Jeœli tak, to jakie? Jak zosta³y one zniwelo-
wane?

Panie Ministrze, producenci drobiu i trzody wielokrotnie powtarzaj¹ na
spotkaniach, i¿ wyra¿ali sprzeciw wobec nieuczciwej lobbystycznej walki
z polskim producentem rolnym za pomoc¹ polskich rozwi¹zañ prawnych wy-
kraczaj¹cych poza normy obowi¹zuj¹ce w innych krajach, wobec niespój-
nych dzia³añ, szczególnie resortu rolnictwa wspieraj¹cego z jednej strony
producentów rolnych (ARiMR), a z drugiej strony nietroszcz¹cego siê o zasady
uczciwej konkurencji na polskim rynku, czego efektem s¹ bankructwa gospo-
darstw, wobec braku rozwi¹zañ legislacyjnych zmierzaj¹cych do dostosowa-
nia uprawnieñ polskich organizacji spo³eczno-zawodowych do istniej¹cych
w innych krajach UE, na przyk³ad Francji czy Niemczech. W jaki sposób mini-
sterstwo rolnictwa prowadzi dialog z organizacjami zrzeszaj¹cymi polskich
producentów drobiu i trzody? Proszê o informacje w tym zakresie.

Czy zdaniem Pana Ministra zwi¹zki bran¿owe nie powinny mieæ pra-
wa do udzia³u w kontroli rynku? Dlaczego inspekcja weterynaryjna, sani-
tarna tak nie¿yczliwie odnosi siê do sygna³ów producentów odnoœnie do
zaobserwowanych nieprawid³owoœci? Ca³a ta sytuacja budzi moje zasad-
ne obawy.

Panie Ministrze, prosimy o rozwa¿enie podjêcia dzia³añ, bowiem takie
drastyczne spadki cen na rynku pojawiaj¹ siê z coraz wiêksz¹ czêstotliwo-
œci¹, prowadz¹ do ogromnych wahañ op³acalnoœci, a w konsekwencji do sys-
tematycznego wyniszczania polskich producentów.

Panie Ministrze, czy nie widzi Pan zagro¿enia, ¿e w wyniku takiej „otwar-
tej” polityki importowej Polska staje siê nie tylko œmietnikiem ¿ywnoœciowym
Europy, ale i œwiata. To w Polsce wszystkie takie produkty s¹ wprowadzane
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do obrotu anonimowo i nikt tego nie kontroluje. I, o ironio, polski rolnik op³aca
w ramach funduszu promocjê równie¿ takiego miêsa.

Z góry dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie podniesionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
Norbert Krajczy
Wojciech Skurkiewicz
Kazimierz Jaworski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowny Panie Marsza³ku,
w odpowiedzi na oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

wspólnie z innymi senatorami przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
przy piœmie z dnia 10 marca 2010 r., znak BPS/DSK-043-2511/10, uprzejmie infor-
mujê, co nastêpuje.

W odniesieniu do sytuacji producentów wieprzowiny nale¿y mieæ na uwadze, ¿e od
wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej (UE), 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 krajach
produkuj¹cych najwiêcej tego gatunku miêsa, tj. w Niemczech, Danii czy Holandii.

W po³owie marca 2010 r. mniej ni¿ w Polsce p³acono za wieprzowinê w 6 krajach
cz³onkowskich UE-27, tj. w Danii (116,65 �/100 kg), w Holandii (120,34 �/100 kg),
w Belgii (122,20 �/100 kg), w Irlandii (122,61 �/100 kg), we Francji (126,00 6/100 kg)
i w S³owenii (130,07 �/100 kg).

Pog³owie trzody chlewnej w Polsce w koñcu listopada 2009 r. wynios³o 14,3 mln
sztuk i by³o o 0,1% wy¿sze w stosunku do listopada 2008 r. O poprawie sytuacji w tym
zakresie i pewnym o¿ywieniu w produkcji ¿ywca wieprzowego œwiadczy wzrost pog³o-
wia macior – o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.

W po³owie marca 2010 r. relacja cen skupu trzody chlewnej do targowiskowych cen
¿yta kszta³towa³a siê jak 1:11,2 (1 kg ¿ywca wieprzowego by³ ekwiwalentem 11,2 kg ¿y-
ta), tak samo jak w po³owie marca 2009 r.

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 rozpo-
rz¹dzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paŸdziernika 2007 r. ustanawiaj¹ce
wspóln¹ organizacjê 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.
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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 (UE) nr 64/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. ustana-
wiaj¹cym refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny (Dz.U. L 17 z 22.01.2010,
str. 39), 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 wyp³aci³a 14,3 mln z³otych do wywozu 13,1 tys.

ton produktów sektora miêsa wieprzowego, czêœæ na podstawie pozwoleñ z 2008 r.
W 2010 r. (do 15.03.) w ramach refundacji wyp³acono 1,5 mln z³.

Je¿eli chodzi o dzia³ania maj¹ce na celu uruchomienie wspólnotowego wsparcia
rynku wieprzowiny, uprzejmie informujê, ¿e na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa
i Rybo³ówstwa w dniu 20 listopada 2009 r., jak równie¿ na spotkaniach Komitetu Za-
rz¹dzaj¹cego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniach 22 paŸdziernika,
19 listopada, 10 grudnia 2009 r. i 21 stycznia 2010 r., Polska by³a wœród krajów cz³on-
kowskich wnioskuj¹cych o wprowadzenie refundacji do wywozu œwie¿ych i zamro¿o-
nych tusz, pó³tusz i elementów miêsa wieprzowego, co umo¿liwi³oby zwiêkszenie
konkurencyjnoœci polskich i unijnych eksporterów na rynku œwiatowym. Komisja Eu-
ropejska uzna³a jednak, ¿e sytuacja na wspólnym rynku wieprzowiny nie uzasadnia
wprowadzania takich dop³at.

Na posiedzeniu Komitetu Zarz¹dzaj¹cego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rol-
nych w dniu 18 marca 2010 r. Polska ponownie poinformowa³a o trudnej sytuacji pro-
ducentów ¿ywca wieprzowego i zg³osi³a wniosek do Komisji Europejskiej o podjêcie
dzia³añ, w tym wprowadzenie refundacji do wywozu œwie¿ych i zamro¿onych tusz,
pó³tusz i elementów wieprzowych.

Natomiast w odniesieniu do sytuacji na rynku miêsa drobiowego, nale¿y zauwa¿yæ,
¿e wg GUS w 2009 r. produkcja miêsa drobiowego w zak³adach drobiarskich, zatrud-
niaj¹cych powy¿ej 50 pracowników wynios³a 1,2 mln ton, tj. o 1,8% wiêcej ni¿ w roku
poprzednim. Zmiana koniunktury na korzystn¹ dla drobiarstwa przyczyni³a siê do sil-
nego wzrostu produkcji w drugim pó³roczu 2009 r. i kumulacji poda¿y na prze³omie
2009 i 2010 r., co w efekcie mia³o wp³yw na ceny.

W pierwszych trzech kwarta³ach 2009 r. odnotowano bardzo dobr¹ koniunkturê na
rynku skupu brojlerów, jednak¿e w ostatnim kwartale ub.r. pogorszy³a siê m.in. ze
wzglêdu na siln¹ kumulacjê poda¿y ¿ywca. Niemniej jednak œrednie ceny skupu dro-
biu w okresie letnim by³y na bardzo wysokim poziomie – ponad 3,6 z³/kg. Dodatkowo
op³acalnoœæ hodowli drobiu generowa³y tañsze pasze, które relatywnie w 2009 r. by³y
oko³o 7% tañsze ni¿ rok wczeœniej. Œrednia cena skupu kurcz¹t w 2009 r. ukszta³to-
wa³a siê na poziomie 3,33 z³/kg i by³a o 6,1% wy¿sza ni¿ w 2008 roku. Terytorialne
zró¿nicowanie cen by³o doœæ du¿e, w regionie centralnym ceny skupu kurcz¹t by³y
o 8–9 gr. wy¿sze ni¿ w pozosta³ych regionach. Œrednia cena skupu kurcz¹t pod koniec
lutego br. wynosi³a 3 z³ za 1 kg i utrzymuje siê na takim poziomie od pocz¹tku roku za
wyj¹tkiem spadku ceny w po³owie stycznia do poziomu 2,8 z³/kg. Œrednia cena mie-
siêczna I–II 2010 r. kurcz¹t jest ni¿sza od ceny notowanej w tym okresie w latach 2008
i 2009.

Relacja œredniej ceny skupu kurcz¹t do ceny pasz w styczniu 2010 r. wynios³a 2,6
i w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 uleg³a poprawie – wzros³a o 33,4%
z poziomu 1,7. W powy¿szym okresie odnotowano spadek œrednich cen pasz dla brojle-
rów o 60% przy spadku cen skupu kurcz¹t o 7%.

Niezale¿nie od powy¿szego pragnê poinformowaæ, ¿e w celu poprawy sytuacji na
rynkach wieprzowiny i miêsa drobiowego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podej-
muje przede wszystkim dzia³ania stymuluj¹ce popyt wewnêtrzny i eksport, w szczegól-
noœci dzia³ania w zakresie kszta³towania mo¿liwoœci eksportowych na rynki pañstw
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trzecich, takich jak Chiny, Rosja, Ukraina, itd. S¹ to g³ównie uzgodnienia wymogów
weterynaryjnych, uczestnictwo w targach, dzia³ania promocyjne.

Celem wzmocnienia wizerunku polskiego miêsa wieprzowego i drobiowego oraz za-
prezentowania jego wysokiej jakoœci Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi
politykê wspierania promocji. Jednym z rozwi¹zañ systemowych s¹ fundusze promo-
cji, w tym Fundusz Promocji Miêsa Wieprzowego i Fundusz Promocji Miêsa Drobiowe-
go, utworzone na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji
produktów rolno-spo¿ywczych.

W ramach akcji informacyjno-promocyjnych organizowane s¹ stoiska na targach
rolno-spo¿ywczych, podczas których prezentowane s¹ produkty wyró¿nione znakiem
jakoœci Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Poznaj Dobr¹ ¯ywnoœæ”. Programem PD¯
objêtych jest czternaœcie grup produktów, w tym miêso i produkty z niego pochodz¹ce,
które w 2009 r. by³y prezentowane na targach w Niemczech, Rosji, Japonii, Korei, Wiel-
kiej Brytanii, Rumunii i Czechach.

Ministerstwo podejmuje dzia³ania prowadz¹ce do powstawania rozwi¹zañ syste-
mowych, które gwarantowa³yby wiêksz¹ stabilnoœæ na rynkach wieprzowiny i drobiu,
w szczególnoœci wspiera integracjê pionow¹ i poziom¹ w tych sektorach. Przyk³adowo,
celem zachêcania przetwórców do zawierania umów kontraktacyjnych, w rozporz¹dze-
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania
„Zwiêkszenie wartoœci dodanej podstawowej produkcji rolnej i leœnej” objêtego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2007 r. Nr 200,
poz. 1444 z póŸn. zm.) przewiduje siê, ¿e pomoc w ramach ww. dzia³ania mo¿e zostaæ
przyznana podmiotowi, który zobowi¹¿e siê, ¿e w ka¿dym roku w okresie 5 lat bêdzie na-
bywa³ na podstawie umów zawieranych co najmniej na rok z producentami rolnymi lub
podmiotami wstêpnie przetwarzaj¹cymi produkty rolne co najmniej 50% iloœci nabywa-
nych produktów rolnych, przeznaczonych do przetwarzania lub sprzeda¿y hurtowej.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem, refundacji podlega zasadniczo nie wiêcej ni¿ 40% kosz-
tów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, bêd¹cego ma³ym lub œrednim
przedsiêbiorstwem. W przypadku jednak beneficjenta, który jest grup¹ producentów
rolnych lub który co najmniej 25% ogólnej iloœci produktów rolnych nabywa na pod-
stawie umów zawartych na co najmniej rok z grupami producentów rolnych, refunda-
cji podlega do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Ponadto informujê, ¿e propozycje treœci umów kontraktacyjnych oraz aneksów do
nich opracowane zosta³y w 2005 r. przez Radê Gospodarki ¯ywnoœciowej przy Mini-
strze Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa i zaintereso-
wanych sektorów, w tym sektora trzody chlewnej. Dostêpne s¹ one na stronach
internetowych Rady Gospodarki ¯ywnoœciowej. Jednak¿e nale¿y mieæ na uwadze, ¿e
w warunkach swobody dzia³alnoœci gospodarczej zawieranie umów kontraktacyjnych
nie mo¿e byæ narzucone przez administracjê, lecz musi wynikaæ z porozumienia zain-
teresowanych stron.

Natomiast w odniesieniu do problemów wskazanych w oœwiadczeniu dotycz¹cych
wwozu na terytorium Polski miêsa pochodz¹cego z krajów spoza UE (import i tranzyt)
uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z decyzj¹ Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia
2007 r. dotycz¹c¹ wykazu zwierz¹t i produktów maj¹cych podlegaæ kontroli w punk-
tach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz. Urz.
UE L 116, str. 9) wszystkie przesy³ki miêsa wieprzowego i drobiowego przywo¿one spo-
za terytorium UE podlegaj¹ weterynaryjnej kontroli granicznej, do której s¹ kierowane
przez S³u¿bê Celn¹. W 2009 r. polskie posterunki weterynaryjnej kontroli granicznej
dokona³y kontroli:

– 1137 ton miêsa wieprzowego przywo¿onego w ramach procedury importu (w ca³o-
œci pochodz¹ce z USA);

– 73 tony miêsa drobiowego przywo¿onego w ramach procedury importu (w ca³oœci
pochodz¹ce z Brazylii);

– 2212 ton miêsa wieprzowego przewo¿onego w ramach procedury tranzytu (pocho-
dz¹ce z Kanady i USA);
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– 3156 ton miêsa drobiowego przewo¿onego w ramach procedury tranzytu (w ca³oœci
pochodz¹ce z USA).

Wymagania dla przywozu s¹ jednolite dla ca³ego terytorium UE i zosta³y ustano-
wione w nastêpuj¹cych przepisach unijnych:

– w przypadku miêsa drobiowego w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 798/2008
z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiaj¹cym wykaz pañstw trzecich, terytoriów, stref lub
grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty dro-
biu i produktów drobiowych oraz wymogów dotycz¹cych œwiadectw weterynaryjnych
(Dz. Urz. UE L 226, str. 1, z póŸn. zm.);

– w przypadku miêsa wieprzowego w decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia
1976 ustalaj¹cej wykaz pañstw trzecich lub czêœci pañstw trzecich i ustanawiaj¹cej
warunki zdrowia zwierz¹t i ludzi oraz warunki wystawiania œwiadectw weterynaryj-
nych dla przywo¿onych do Wspólnoty pewnych ¿ywych zwierz¹t i ich œwie¿ego miêsa
(Dz. Urz. UE L 146, str. 15, z póŸn. zm.).

Ww. akty prawne zawieraj¹ m.in. listy krajów i zak³adów, z których przywóz jest do-
zwolony. Ponadto na stronie internetowej Komisji Europejskiej, pod adresem: http:/
/ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/thirdcountry/indexcn.htm, opub-
likowana jest lista zak³adów zlokalizowanych na terytoriach pañstw trzecich, z których
dopuszcza siê przywóz ¿ywnoœci na terytorium UE.

Maj¹c na uwadze, zastrze¿enia dotycz¹ce nadzoru nad procedur¹ tranzytu przed-
stawione w ww. oœwiadczeniu pragnê poinformowaæ, ¿e zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165,
poz. 1590, z póŸn. zm.) przesy³ki produktów pochodzenia zwierzêcego (w tym przesy³ki
miêsa drobiowego i wieprzowego) znajduj¹ce siê w tranzycie oraz tranzycie z czasowym
sk³adowaniem w sk³adach celnych s¹ kontrolowane w granicznym inspektoracie wete-
rynarii w miejscu wprowadzenia na terytorium UE. Wszystkie przesy³ki objête proce-
dur¹ tranzytu lub przewo¿one do sk³adu celnego s¹ transportowane w pojazdach lub
kontenerach zaplombowanych zarówno przez urzêdowego lekarza weterynarii, jak
i przez S³u¿bê Celn¹. Ponadto, przesy³kom takim nadawana jest procedura celna T1
i znajduj¹ siê one pod dozorem celnym.

Przesy³ki znajduj¹ce siê w tranzycie bezpoœrednim, tj. gdy nie podlegaj¹ one czaso-
wemu sk³adowaniu w sk³adach celnych, musz¹ opuœciæ terytorium UE przez granicz-
ny posterunek kontroli weterynaryjnej (kontrola wywozu poza terytorium UE) w ci¹gu
30 dni od opuszczenia granicznego posterunku kontroli weterynaryjnej, przez który
zosta³y wprowadzone na terytorium UE. Fakt opuszczenia jest potwierdzany przez gra-
nicznego lekarza weterynarii w dokumencie CVED, a kopia tego dokumentu jest prze-
kazywana do granicznego posterunku kontroli wejœcia przesy³ki na terytorium UE.
W przypadku braku takiego potwierdzenia powiadamiana jest S³u¿ba Celna, która
wszczyna procedury poszukiwawcze.

Natomiast w przypadku tranzytu z czasowym sk³adowaniem w sk³adach celnych
powiatowy lekarz weterynarii, nadzoruj¹cy sk³ad celny, ma obowi¹zek poinformowaæ
granicznego lekarza weterynarii wejœcia przesy³ki na terytorium UE, ¿e przesy³ka do-
tar³a do sk³adu z posterunku kontroli weterynaryjnej wejœcia przesy³ki na terytorium
UE. Zgodnie z Instrukcj¹ G³ównego Lekarza Weterynarii nr GIWbip-601/lb/09 z dnia
29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzania i sprawowania nadzoru nad sk³adami
celnymi, sk³adami wolnoc³owymi oraz magazynami znajduj¹cymi siê w wolnych obsza-
rach celnych przeznaczonymi dla produktów pochodzenia zwierzêcego pochodz¹cych
z krajów trzecich, niespe³niaj¹cych wymagañ przywozowych UE, je¿eli przesy³ka
w ci¹gu 14 dni od opuszczenia granicznego posterunku kontroli weterynaryjnej wej-
œcia nie dotrze do sk³adu celnego, o fakcie tym informowany jest m.in. G³ówny Lekarz
Weterynarii oraz S³u¿ba Celna, która wszczyna procedury poszukiwawcze. Ponadto
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicz-
nej w sk³adach celnych dla produktów niespe³niaj¹cych wymagañ przywozowych UE
prowadzone s¹ rejestry, w których dokumentowane s¹ wszystkie przesy³ki wprowa-
dzane do sk³adu celnego i opuszczaj¹ce sk³ad celny. Zgodnoœæ iloœci towarów wprowa-
dzanych z iloœci¹ wyprowadzan¹ kontrolowana jest zarówno przez Inspekcjê Wetery-

49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r. 445



naryjn¹, jak i S³u¿bê Celn¹. Przesy³ki wyprowadzane ze sk³adów celnych dla produk-
tów niespe³niaj¹cych wymagañ przywozowych UE s¹ równie¿ przemieszczane w celnej
procedurze T1 i s¹ one zaplombowane zarówno przez powiatowych lekarzy weterynarii
nadzoruj¹cych sk³ady celne, jak i przez funkcjonariuszy celnych. Równie¿ w przypad-
ku takich przesy³ek fakt opuszczenia terytorium UE jest potwierdzany przez granicz-
nego lekarza weterynarii w dokumencie CVED, a kopia tego dokumentu jest
przekazywana do powiatowego lekarza weterynarii nadzoruj¹cego sk³ad celny. Powy¿-
sze potwierdzenia s¹ przechowywane przez powiatowego lekarza weterynarii przez 3 la-
ta. W przypadku braku takiego potwierdzenia powiadamiany jest G³ówny Lekarz
Weterynarii oraz S³u¿ba Celna, która wszczyna procedury poszukiwawcze.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e procedury tranzytowe s¹ sprawdzane podczas kontroli prze-
prowadzanych zarówno z poziomu UE przez Biuro ¯ywnoœci i Weterynarii Komisji Eu-
ropejskiej (ostatnia kontrola mia³a miejsce w styczniu 2010 r.), przez G³ównego Leka-
rza Weterynarii, jak i wojewódzkich lekarzy weterynarii. Kontrole nadzoru sprawowa-
nego przez powiatowych lekarzy weterynarii w sk³adach celnych potwierdzi³y, ¿e po-
wiatowi lekarze weterynarii posiadaj¹ ww. potwierdzenia wywozu poza terytorium UE.

Natomiast odnosz¹c siê do poruszonej w oœwiadczeniu kwestii dotycz¹cej konserw
miêsnych z Królestwa Szwecji pragnê podkreœliæ, ¿e Polska przystêpuj¹c do UE przyjê-
³a wspólnotowy dorobek prawny, zapewniaj¹cy swobodny przep³yw towarów na obsza-
rze ca³ej UE. W ramach rynku wewnêtrznego nie prowadzi siê weterynaryjnej kontroli
granicznej na wewnêtrznych granicach pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Nato-
miast wypracowano procedury, które polegaj¹ na wzajemnym uznaniu wyników kon-
troli i badañ przeprowadzonych przez w³aœciwe s³u¿by, organy i laboratoria kraju
cz³onkowskiego miejsca wysy³ki. Stosowanie takiej zasady oznacza, ¿e je¿eli produkt
zosta³ poddany kontroli przy wprowadzaniu go do obrotu w jednym z pañstw cz³on-
kowskich UE, w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cym prawem, mo¿e byæ równie¿ bez do-
datkowej kontroli wprowadzany do obrotu w innym kraju bêd¹cym cz³onkiem Unii.

Ponadto, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawodawstwem wspólnotowym, pañstwo
cz³onkowskie, co do zasady nie ma mo¿liwoœci niedopuszczenia na swoje terytorium
towarów, w tym i produktów pochodzenia zwierzêcego, które zosta³y dopuszczone do
obrotu w innym pañstwie cz³onkowskim (tzw. wzajemne uznanie standardów). Zasada
ta po raz pierwszy zasta³a wprowadzona w orzeczeniu Trybuna³u Sprawiedliwoœci
Wspólnot Europejskich (ETS) Cassis de Dijon (C 120/78), w którym s¹d wspólnotowy
orzek³, ¿e ka¿dy towar legalnie wytwarzany w pañstwie cz³onkowskim powinien byæ
dopuszczony do swobodnego obrotu we wszystkich pozosta³ych pañstwach. Zasada ta
wyprowadzona przez ETS z traktatowej regu³y swobodnego przep³ywu towarów, w pra-
wie ¿ywnoœciowym zosta³a uszczegó³owiona m.in. w rozporz¹dzeniu (WE) nr 882/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzêdowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodnoœci z prawem paszowym i ¿ywnoœciowym oraz regu³ami doty-
cz¹cymi zdrowia zwierz¹t i dobrostanu zwierz¹t (Dz. Urz. UE L 165 z 30.4.2004, str. 1),
które stanowi w art. 3 ust. 6, ¿e ka¿de pañstwo cz³onkowskie miejsca przeznaczenia
mo¿e sprawdziæ zgodnoœæ paszy lub ¿ywnoœci z prawem paszowym i ¿ywnoœciowym za
pomoc¹ niedyskryminuj¹cych kontroli. W zwi¹zku z powy¿szym kontrole urzêdowe to-
warów pochodz¹cych z innych pañstw cz³onkowskich mog¹ odbywaæ siê na takich sa-
mych zasadach jak kontrole towarów wprowadzanych do obrotu w Polsce, co wyklucza
mo¿liwoœæ kontroli weterynaryjnej ¿ywnoœci przywo¿onej na terytorium naszego pañ-
stwa z innych pañstw cz³onkowskich UE na granicach.

Powy¿sza zasada oznacza, ¿e w przypadku handlu tj. przemieszczania z innych
pañstw cz³onkowskich na terytorium Polski produktów pochodzenia zwierzêcego, nie
podlegaj¹ one kontroli na granicy, ale kontrolowane s¹ przez organy Inspekcji Wetery-
naryjnej, w zakresie jej w³aœciwoœci, w zak³adach produkcyjnych, gdzie produkty takie
podlegaj¹ dalszemu przetworzeniu tak jak inne produkty wytworzone w tych zak³a-
dach. Ponadto w przypadku ¿ywnoœci wysoce przetworzonej, w tym np. miêsa w pusz-
kach, która trafia wprost do przedszkoli, szkó³, domów starców i sklepów spo¿ywczych
bez koniecznoœci uprzedniego przetworzenia w zak³adzie produkcyjnym podleg³ym
nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, organy Inspekcji Weterynaryjnej nie bêd¹ mog³y

446 49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r.



podj¹æ dzia³ania, gdy¿ wymienione podmioty i znajduj¹ce siê w nich sto³ówki podlegaj¹
nadzorowi Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku przemieszczania na terenie UE produktów po-
chodzenia zwierzêcego, aby zapewniæ ich pe³n¹ identyfikowalnoœæ zosta³a, na podsta-
wie art. 18 rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego z 28 stycznia
2002 r. ustanawiaj¹cego ogólne zasady i wymagania prawa ¿ywnoœciowego, powo³u-
j¹cego Europejski Urz¹d do spraw Bezpieczeñstwa ¿ywnoœci oraz ustanawiaj¹cego pro-
cedury w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002 str. 1),
wprowadzona zasada monitorowania ¿ywnoœci. Zasada ta nak³ada na podmioty dzia-
³aj¹ce na rynku spo¿ywczym obowi¹zek stworzenia systemu, w ramach którego pod-
mioty te musz¹ zapewniæ pe³n¹ identyfikowalnoœæ sk¹d pochodz¹ otrzymane produkty
oraz dok¹d zosta³a nastêpnie przekazana wytworzona przy ich udziale ¿ywnoœæ. Po-
nadto odpowiednie oznakowanie ka¿dej partii produktów pozwala zapewniæ mo¿liwoœæ
przeœledzenia sk¹d dany produkt pochodzi i kto za niego na danym etapie odpowiada,
co umo¿liwia, w przypadku stwierdzenia, ¿e dany produkt nie spe³nia wymogów prawa
¿ywnoœciowego, jego wycofanie z rynku.

Z przeprowadzonego postêpowania wyjaœniaj¹cego, prowadzonego miêdzy innymi
przez Inspekcjê Weterynaryjn¹, dotycz¹cego wprowadzenia na polski rynek wyprodu-
kowanych w Królestwie Szwecji konserw miêsnych, co do których istnia³o podejrzenie,
¿e przekroczony zosta³ termin przydatnoœci do spo¿ycia, ustalono ¿e miêso to zosta³o
wprowadzone do Polski w dwóch rodzajach opakowañ: wiêkszych o masie ok. 2 kg
(„Mince Meat Mix”) z 25-letnim okresem przydatnoœci do spo¿ycia i mniejszych o masie
ok. 1 kg („Corned Beef”) z 10-letnim okresem przydatnoœci do spo¿ycia. Zgodnie z usta-
leniami G³ównego Lekarza Weterynarii do zak³adów znajduj¹cych siê pod nadzorem
Inspekcji Weterynaryjnej trafi³o 52.386 opakowañ przedmiotowego miêsa o masie je-
dnostkowej 2 kg. Data produkcji przedmiotowych puszek by³a niejednolita, a zatem
i ich data przydatnoœci do spo¿ycia by³a ró¿na. Ponadto z przeprowadzonego postêpo-
wania wyjaœniaj¹cego wynik³o, ¿e ze wzglêdu na uchybienia dotycz¹ce dokumentów
towarzysz¹cych przesy³kom, które mia³y, w ramach systemu monitorowania ¿ywno-
œci¹, zapewniæ odpowiedni¹ identyfikacjê puszek, czêœci z puszek nie mo¿na by³o zi-
dentyfikowaæ. W zwi¹zku z powy¿szym, do czasu wyjaœnienia wykrytych nieprawid³o-
woœci, tj. ustalenia daty produkcji poszczególnych konserw i identyfikacji produktów
pochodzenia zwierzêcego, kwestionowane produkty, które jeszcze by³y w zak³adach
znajduj¹cych siê pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej zosta³y zatrzymane. W przy-
padku stwierdzenia, ¿e miêso w zatrzymanych puszkach by³o przeterminowane lub
puszki (partie) puszek ze wzglêdu na uchybienia w dokumencie towarzysz¹cym prze-
sy³kom by³y niemo¿liwe do zidentyfikowania, G³ówny Lekarz Weterynarii nakaza³ w³a-
œciwym terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej rozwa¿yæ poddanie miêsa
z takich konserw odpowiednim procedurom (utylizacja). Decyzje w tym zakresie zgod-
nie z zasad¹ instancyjnoœci by³y podejmowane przez powiatowych lekarzy weterynarii,
w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia danego zak³adu, w którym takie puszki
zosta³y zatrzymane. Ponadto G³ówny Lekarz Weterynarii, w ramach prowadzonego po-
stêpowania wyjaœniaj¹cego, nakaza³ wojewódzkim lekarzom weterynarii:

1) zweryfikowaæ czy zak³ady, które by³y odbiorcami kwestionowanego towaru, nie
odsprzedawa³y go innym podmiotom produkuj¹cym wyroby garma¿eryjne;

2) sprawdziæ, czy kwestionowany towar nie wystêpowa³ w innych zak³adach garma-
¿eryjnych, znajduj¹cych siê pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej;

3) wspó³dzia³aæ z Inspekcj¹ Sanitarn¹ w celu wycofania z rynku produktów garma-
¿eryjnych wytworzonych z udzia³em kwestionowanego surowca.

Jednoczeœnie pragnê zapewniæ Pana Marsza³ka, ¿e bior¹c pod uwagê dotychczaso-
we doœwiadczenia organów urzêdowej kontroli ¿ywnoœci mo¿na stwierdziæ, ¿e sytuacja
zwi¹zana z wprowadzeniem na rynek ww. produktów by³a sytuacj¹ incydentaln¹, przez
pryzmat której nie mo¿na negatywnie oceniaæ szczelnoœci polskiego rynku, w szczegól-
noœci systemu prawnego i organizacyjnego. Organy kontroli nie mog¹ braæ odpowie-
dzialnoœci za nieuczciwe praktyki przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na rynku spo¿ywczym
i niestosowanie przez nich obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, tym bardziej, ¿e w œwietle
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przepisów wymienionego rozporz¹dzenia (WE) nr 178/2002 odpowiedzialnoœæ za bez-
pieczeñstwo wprowadzanej na rynek ¿ywnoœci ponosz¹ przede wszystkim podmioty
dzia³aj¹ce na rynku spo¿ywczym.

Odpowiednie organy urzêdowej kontroli ka¿dorazowo w przypadku stwierdzenia
niezgodnoœci dotycz¹cej ¿ywnoœci lub nieprawid³owoœci w dzia³alnoœci przedsiêbior-
ców podejmuj¹ natomiast zdecydowane kroki w celu wyeliminowania lub, powstrzy-
mywania nieuczciwych przedsiêbiorców od kontynuowania dzia³alnoœci, zw³aszcza
w sytuacjach notorycznego ³amania przez nich przepisów prawa.

Odnosz¹c siê natomiast do kwestii nie¿yczliwego odnoszenia siê Inspekcji Wetery-
naryjnej do sygnalizowanych przez producentów przypadkach nieprawid³owoœci, ze
wzglêdu na bardzo ogólny charakter przedmiotowej uwagi, trudno odnieœæ siê do za-
wartego w niej zarzutu. Jednak¿e, bior¹c pod uwagê stanowisko G³ównego Lekarza
Weterynarii, pragnê podkreœliæ, ¿e ka¿dy sygna³ o nieprawid³owoœciach docieraj¹cy do
G³ównego Inspektoratu Weterynarii jest przedmiotem wnikliwej analizy i stanowi pod-
stawê do przeprowadzania kontroli przez w³aœciwe instancyjnie, miejscowo i rzeczowo
organy Inspekcji Weterynaryjnej, w celu wyjaœnienia danej sprawy.

Z powa¿aniem

z up. MINISTRA ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Podsekretarz Stanu
Tadeusz Nalewajk
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Za³o¿e-

niach projektowanych zmian kszta³cenia zawodowego” zaproponowano utwo-
rzenie bran¿owych centrów kszta³cenia zawodowego. Jeœli weŸmie siê pod
uwagê fakt, ¿e w 2004 r. zlikwidowano w centrach kszta³cenia ustawicznego
(CKU) szko³y dla m³odzie¿y, to trzeba uznaæ, ¿e centra te nie mieszcz¹ siê
w formule bran¿owych centrów kszta³cenia zawodowego. W tej formule nie
mieszcz¹ siê jednak równie¿ szko³y zawodowe dla m³odzie¿y nieprowadz¹ce
w zdecydowanej wiêkszoœci szkó³ dla doros³ych.

Spora liczba istniej¹cych od ponad trzydziestu lat CKU, kszta³c¹cych naj-
pierw m³odzie¿ i doros³ych, a – jak ju¿ wspomnia³em – od ponad piêciu lat tyl-
ko doros³ych, wci¹¿ ma nowoczesny potencja³ edukacyjny i cieszy siê
uznaniem. W wielu centrach jest nowoczesna baza lokalowa i dydaktyczna,
s¹ pracownie do kszta³cenia praktycznego: firmy symulacyjne, pracownie
hotelarsko-turystyczne (czasami, jak to ma na przyk³ad miejsce w przypadku
CKU w Toruniu, hotel), fryzjerskie, mechaniczne, elektryczne, reklamy itp.
Centra maj¹ wieloletnie doœwiadczenie w kszta³ceniu zawodowym. Zdecydo-
wana wiêkszoœæ pracuj¹cych w nich nauczycieli ukoñczy³a studia z zakresu
andragogiki. CKU prowadz¹ tak¿e formy pozaszkolne (kursy, seminaria,
warsztaty), wspó³pracuj¹ z powiatowymi urzêdami pracy, kszta³c¹ bezrobot-
nych (CKU w Toruniu rocznie kszta³ci oko³o tysi¹ca dwustu osób).

Niestety, nigdzie w materia³ach zawieraj¹cych proponowane zmiany nie
mówi siê o mo¿liwoœci przekszta³cenia czêœci doskonale wyposa¿onych i dob-
rze pracuj¹cych centrów kszta³cenia ustawicznego w bran¿owe centra
kszta³cenia zawodowego.

Wydaje siê, ¿e do spe³nienia wymogów stawianych bran¿owym centrom
kszta³cenia zawodowego wystarczy³oby w³¹czenie, tak jak to by³o do
2004 r., w strukturê centrum kszta³cenia ustawicznego m³odzie¿owych szkó³
zawodowych. Wszystko inne ju¿ jest, czyli szko³y dla doros³ych, formy poza-
szkolne, dobrze wyposa¿ona baza dydaktyczna, oœrodek egzaminacyjny.
Uwa¿am, ¿e by³aby to najtañsza wersja proponowanych zmian i najprost-
sza, mo¿liwa do przeprowadzenia w kilkudziesiêciu centrach kszta³cenia
ustawicznego w Polsce.

Szanowna Pani Minister! Nie negujê s³usznych propozycji zmian zg³asza-
nych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we wspomnianym dokumencie,
ale warto chyba wykorzystaæ istniej¹cy potencja³ centrów kszta³cenia usta-
wicznego do realizacji tych zmian. Kosztem niewielkich zmian legislacyjnych
mo¿na bêdzie w krótkim czasie osi¹gn¹æ oczekiwany efekt.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.03.12

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
odpowiadaj¹c na oœwiadczenie (znak: BPS/DSK-043-2512/10) z³o¿one przez Senato-

ra RP Jana Wyrowiñskiego podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r.
w sprawie projektowanych zmian kszta³cenia zawodowego uprzejmie wyjaœniam.
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Skuteczna edukacja zawodowa jest jednym z priorytetowych zadañ polityki oœwia-
towej pañstwa. Dlatego te¿ Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do modernizacji systemu kszta³cenia zawodowego. Ich g³ównym celem jest
przygotowanie profesjonalnych kadr dla rynku pracy. Aby istotnie zbli¿yæ kszta³cenie
zawodowe do rynku pracy, a jednoczeœnie przygotowaæ absolwenta do funkcjonowania
w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy, modernizacja musi obj¹æ wszystkie obszary edu-
kacji zawodowej, w tym funkcjonowanie i organizacjê szkó³ oraz placówek prowa-
dz¹cych kszta³cenie zawodowe dla m³odzie¿y oraz osób doros³ych.

Pragnê zapewniæ, ¿e projektowane zmiany i rozwi¹zania w kszta³ceniu zawodowym
s¹ przygotowywane szczególnie starannie, z uwzglêdnieniem opinii reprezentatywnych
œrodowisk. Opracowany projekt modernizacji kszta³cenia zawodowego przez Zespó³
opiniodawczo-doradczy (powo³any w czerwcu 2008 r. przez Ministra Edukacji Narodo-
wej), który uwzglêdnia zg³aszane przez ró¿ne œrodowiska postulaty zostanie poddany
szerokim konsultacjom spo³ecznym, które bêd¹ trwa³y do jesieni 2010 roku.

W ramach proponowanych zmian zak³ada siê, ¿e efektywna integracja form szkol-
nych i pozaszkolnych mo¿e zostaæ zapewniona poprzez tworzenie przez jednostki sa-
morz¹du terytorialnego (powiaty) bran¿owych centrów kszta³cenia zawodowego
i ustawicznego, w sk³ad których bêd¹ wchodziæ: centra kszta³cenia ustawicznego, cen-
tra kszta³cenia praktycznego, oœrodki dokszta³cania i doskonalenia m³odocianych,
szko³y prowadz¹ce kszta³cenie zawodowe dla m³odzie¿y oraz szko³y dla doros³ych. Cen-
trum bêdzie mog³o pe³niæ rolê koordynatora dzia³añ poszczególnych komórek organi-
zacyjnych wchodz¹cych w jego sk³ad, zapewniaj¹c mo¿liwoœæ najlepszego wykorzysta-
nia bazy, œrodków dydaktycznych i zasobów ludzkich.

Centrum bêdzie realizowaæ zadania z obszaru kszta³cenia zawodowego i ustawicz-
nego tj. kszta³cenie w szko³ach dla m³odzie¿y; kszta³cenie w szko³ach dla doros³ych; or-
ganizowanie i prowadzenie praktycznej nauki zawodu (w tym praktyk zawodowych);
kszta³cenie w formach pozaszkolnych (kursy z zakresu poszczególnych kwalifikacji za-
wodowych, których organizatorami mog¹ byæ szko³y i placówki wchodz¹ce w sk³ad
centrum); organizowanie doskonalenia nauczycieli kszta³cenia zawodowego; do-
kszta³canie teoretyczne m³odocianych pracowników; przeprowadzanie egzaminów po-
twierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe; realizacja zadañ z zakresu poradnictwa
zawodowego.

Jednym z najwa¿niejszych zadañ centrum bêdzie dba³oœæ – wspó³pracy z lokalnymi
pracodawcami o jak najlepsze wyposa¿enie poszczególnych pracowni. Jest to roz-
wi¹zanie spe³niaj¹ce kryterium efektywnoœci ekonomicznej. Dziêki swej wielkoobsza-
rowoœci zadaniowej centrum bêdzie mog³o elastycznie reagowaæ na sytuacjê na
lokalnym rynku pracy pod wzglêdem doboru oferty kszta³cenia zawodowego i usta-
wicznego.

Powstanie jednostki organizacyjnej skupiaj¹cej szko³y i placówki prowadz¹ce
kszta³cenie zawodowe, zarówno m³odzie¿y jak i osób doros³ych, wykorzystuj¹cej ich
wyposa¿enie – mo¿e stanowiæ podstawê takiej organizacji kszta³cenia, która bêdzie in-
tegrowa³a i wykorzystywa³a potencja³ techniczny i kadrowy oraz gwarantowa³a wyso-
kiej jakoœci ofertê edukacyjn¹ odpowiadaj¹c¹ na potrzeby rynku pracy.

W tym obszarze problemowym resort edukacji liczy tak¿e na wsparcie i wspó³pracê
wszystkich zainteresowanych stron modernizacj¹ kszta³cenia zawodowego w Polsce.

£¹czê wyrazy szacunku

w z. MINISTRA
Podsekretarz Stanu
Krzysztof Stanowski
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnio opinia publiczna zosta³a poruszona sytuacj¹ klientów krakow-

skiej spó³ki deweloperskiej Leopard SA, opisan¹ w kilku numerach „Tygodni-
ka Powszechnego”. Ryzykowne operacje finansowe z wykorzystaniem
pieniêdzy klientów doprowadzi³y wspomnian¹ spó³kê do bankructwa. Oso-
by, które powierzy³y deweloperowi oszczêdnoœci ca³ego ¿ycia, zosta³y bez
swojej wiedzy ubezpieczycielami wyemitowanych przez Leopard SA obliga-
cji. Ponosi³yby one pe³ne ryzyko w razie niepowodzenia spekulacji gruntami
przedsiêwziêtej przez w³aœcicieli spó³ki. Wiêkszoœæ klientów krakowskiego
dewelopera znalaz³a siê w dramatycznej sytuacji.

Szanowny Panie Ministrze! W ostatnich latach w ca³ym kraju odnotowa-
no podobne przypadki. Niestety, wiele wskazuje na to, ¿e w bie¿¹cym roku
mo¿emy byæ œwiadkami kolejnych bankructw. Czy zatem rozwa¿a siê opra-
cowanie i wdro¿enie przepisów minimalizuj¹cych ryzyko utraty œrodków
klientów firm deweloperskich na skutek dysponowania nimi w sposób nieod-
powiedzialny?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 12 kwietnia 2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w nawi¹zaniu do oœwiadczenia z³o¿onego przez pana senatora Jana Wyrowiñskiego

podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., przes³anego przy piœmie
Wicemarsza³ka Senatu z dnia 10 marca 2010 r. Nr BPS/DSK-043-2513/10, doty-
cz¹cego opracowania przepisów minimalizuj¹cych ryzyko utraty œrodków przez klien-
tów firm deweloperskich w przypadku upad³oœci tych firm, uprzejmie przedstawiam
nastêpuj¹ce stanowisko.

Minister Sprawiedliwoœci dostrzega potrzebê zwiêkszenia ochrony nabywców mie-
szkañ i domów od firm deweloperskich. Dotyczy to w szczególnoœci przypadków upad-
³oœci firm deweloperskich buduj¹cych domy mieszkalne ze œrodków uzyskanych od
klientów. W takich sytuacjach niejednokrotnie istnieje powa¿ne zagro¿enie utraty
przez klientów œrodków przekazanych deweloperowi zanim nast¹pi przeniesienie wy-
budowanych lokali b¹dŸ domów na nabywców.

Wydaje siê zatem, ¿e wymaga rozwa¿enia stworzenie odpowiednich instrumentów
maj¹cych zapobiegaæ takim sytuacjom.

Wœród tych instrumentów istotne znaczenie mog³yby mieæ regulacje prawne.
W pierwszej kolejnoœci winien jednak byæ ustalony zakres takich regulacji. Mo¿liwe

by³oby bowiem przyjêcie rozwi¹zania, w którym regulacje takie ogranicza³yby siê jedy-
nie do odpowiednich zmian w przepisach prawa upad³oœciowego. Rozwa¿ana mo¿e byæ
jednak regulacja bardziej kompleksowa – obejmuj¹ca tak¿e kwestiê umów zawiera-
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nych przez deweloperów z ich klientami oraz wynikaj¹ce z tych umów szczególne obo-
wi¹zki deweloperów wobec klientów, jak równie¿ kwestiê sposobu zabezpieczenia
œrodków przekazanych deweloperom przez klientów.

Oprócz powy¿szego, rozwa¿enia wymaga³by równie¿ zakres podmiotowy ewentual-
nej regulacji. W szczególnoœci wskazaæ nale¿y, ¿e wymóg zachowania spójnoœci syste-
mowej móg³by przemawiaæ za celowoœci¹ rozci¹gniêcia takich uregulowañ nie tylko na
przedsiêbiorstwa deweloperskie, ale tak¿e spó³dzielnie mieszkaniowe oraz towarzy-
stwa budownictwa spo³ecznego.

Pamiêtaæ przy tym nale¿y, ¿e ewentualna regulacja powinna w odpowiedni sposób
wywa¿aæ s³uszne interesy klientów firm deweloperskich oraz samych deweloperów, jak
równie¿ ich wierzycieli – tak aby nie spotkaæ siê z zarzutem nadmiernego uprzywilejo-
wania którejkolwiek z tych grup podmiotów.

Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e dokonanie ustaleñ we wszystkich powy¿szych kwe-
stiach przekracza zakres kompetencji Ministra Sprawiedliwoœci i winno zostaæ prze-
prowadzone z udzia³em innych zainteresowanych organów – w pierwszym rzêdzie
Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z wyrazami szacunku

z upowa¿nienia
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŒCI
Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu
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Oœwiadczenie senatora Jana Wyrowiñskiego

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
We wrzeœniu ubieg³ego roku odby³a siê w Toruniu II Ogólnopolska Konfe-

rencja „Jest ¿ycie w œpi¹czce”. Konferencjê zorganizowa³a znana w ca³ym
kraju toruñska Fundacja „Œwiat³o”, która od siedemnastu lat z powodzeniem
prowadzi Hospicjum „Œwiat³o”, a od siedmiu lat równie¿ zak³ad opiekuñczo-
-leczniczy dla pacjentów w stanie wegetatywnym.

Uczestnicy konferencji sformu³owali Deklaracjê Toruñsk¹, która zosta³a
przekazana Pani Minister wraz z pismem Fundacji „Œwiat³o” z dnia 4 lutego
bie¿¹cego roku. W deklaracji odniesiono siê do problemów pacjentów w sta-
nie wegetatywnym i ich rodzin. W obliczu rosn¹cej iloœci wypadków komuni-
kacyjnych, zawa³ów i udarów coraz wiêcej osób znajduje siê w stanie
wegetatywnym lub w stanie minimalnej œwiadomoœci. Zdaniem autorów de-
klaracji, system opieki nad takimi osobami pozostawia wiele do ¿yczenia.
W zwi¹zku z tym postuluj¹ oni wdro¿enie krajowego systemu opieki – opieki
domowej, stacjonarnej, edukacji rodzin, wczesnej i póŸnej rehabilitacji osób
wybudzonych – oraz towarzysz¹cych temu zmian legislacyjnych.

Szanowna Pani Minister! Maj¹c na wzglêdzie wagê tej sprawy, uprzejmie
proszê o odniesienie siê do problemów podniesionych w deklaracji. Bêdê
wdziêczny w szczególnoœci za ocenê obecnego systemu opieki nad osobami
znajduj¹cymi siê w stanie wegetatywnym oraz przedstawienie mo¿liwoœci
wprowadzenia zmian postulowanych w Deklaracji Toruñskiej.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.05.08

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez Pana Senatora Jana Wyrowiñskiego,

podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., otrzymanym przy piœmie
znak: BPS/DSK-043-2514/10, w sprawie poprawy opieki nad pacjentami w stanie we-
getatywnym, uprzejmie proszê o przyjêcie poni¿szych informacji w przedmiotowej
sprawie.

Opieka nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi jest realizowana
w dwóch dzia³ach administracji rz¹dowej: zdrowia i zabezpieczenia spo³ecznego. Po
stronie ochrony zdrowia opieka d³ugoterminowa przeznaczona jest dla osób ob³o¿nie
i przewlekle chorych niewymagaj¹cych hospitalizacji, u których wystêpuj¹ istotne defi-
cyty w samoopiece i którzy wymagaj¹ ca³odobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki
i pielêgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. Kontynuacja leczenia oznacza
dalsze postêpowanie medyczne odpowiadaj¹ce stanowi zdrowia pacjenta, w tym poda-
wanie leków i wykonywanie badañ diagnostycznych, niezbêdnych w chorobach o cha-
rakterze przewlek³ym oraz stosowanie wskazañ po zakoñczeniu leczenia w oddziale
szpitalnym, po indywidualnej ocenie lekarza zak³adu opieki d³ugoterminowej. Celem
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opieki jest tak¿e przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielêgnacji
w warunkach domowych. Z powy¿szej definicji wynika wprost, ¿e pacjent do zak³adu
opieki d³ugoterminowej kierowany jest w zwi¹zku z koniecznoœci¹ podejmowania in-
tensywnych dzia³añ rehabilitacyjnych, pielêgnacyjno-opiekuñczych oraz leczniczych
(kontynuacja leczenia farmakologicznego i dietetycznego) maj¹cych na celu poprawê
jego stanu zdrowia.

W odniesieniu do stanu wegetatywnego wyjaœniam, ze stan wegetatywny okreœlano
dawniej mianem stanu apallicznego, mutyzmu akinetycznego, „coma vigile”. Oznacza
on taki stan, w którym w wyniku rozleg³ego uszkodzenia mózgu dosz³o do ustania funk-
cji tzw. nowej kory mózgowej („neocortex”) i chory utraci³ zdolnoœæ do komunikowania
siê z otoczeniem poprzez utratê œwiadomoœci siebie i otoczenia. Kryteria rozpoznawa-
nia stanu wegetatywnego przedstawiono poni¿ej, s¹ to kryteria oficjalnie zalecane
m.in. przez Amerykañsk¹ Akademiê Neurologii. Rozpoznanie tzw. przetrwa³ego i nieo-
dwracalnego stanu wegetatywnego nie jest tylko problemem medycznym, ale równie¿
bardzo wa¿nym problemem bioetycznym, spo³ecznym i prawnym.

Kryteria rozpoznawania stanu wegetatywnego
1. Brak dowodów na œwiadomoœæ siebie i otoczenia. Mo¿e pojawiaæ siê odruchowe

lub spontaniczne otwieranie oczu.
2. Brak celowego i powtarzalnego, s³ownego czy pisemnego porozumiewania siê po-

miêdzy badaj¹cym i chorym. Bodziec zazwyczaj nie jest œledzony wzrokiem, cho-
cia¿ wzrok czasami biernie za nim pod¹¿a. Brak reakcji emocjonalnych na bodŸce
s³owne.

3. Brak zrozumia³ej mowy czy ruchów warg naœladuj¹cych wyrazy.
4. Uœmiech, grymas czy p³acz niespójnie odnosz¹ce siê do pojawiaj¹cych siê

bodŸców.
5. Zachowany rytm snu i czuwania.
6. Zmiennie odruchy pniowe i rdzeniowe, np. zachowane ssanie, ¿ucie, po³ykanie,

odruch Ÿrenic na œwiat³o, odruch oczno-mózgowy, odruch chwytny i odruchy
œciêgniste.

7. Brak ruchów dowolnych i elementów zachowania, niezale¿nie od tego jak podsta-
wowych; brak czynnoœci ruchowych sugeruj¹cych wyuczone zachowanie; brak
naœladownictwa. Na bodŸce bólowe reakcja ucieczki lub ruchy patologiczne.

8. Zazwyczaj nienaruszona kontrola ciœnienia têtniczego krwi i czynnoœci sercowo-
-oddechowej. Nietrzymanie moczu i stolca.

(Podrêcznik Neurologii Merritta, Urban & Partner 2004).
W zale¿noœci od dokonanej oceny stanu zdrowia, pacjenci u których nie orzeczono

„nieodwracalnoœci” stanu wegetatywnego powinni byæ hospitalizowani w oddzia³ach
szpitalnych lub zak³adach opieki przewlek³ej, w których jest dostêp do pe³nej opieki
medycznej. Z kolei pacjenci, u których rozpoznano przetrwa³y (nieodwracalny) stan
wegetatywny powinni przebywaæ albo w hospicjum domowym (jeœli jest to mo¿liwe) al-
bo w zak³adach pielêgnacyjno-opiekuñczych, gdzie opieka ma charakter wy³¹cznie ob-
jawowy.

Informujê, ze aktualnie zasady realizacji œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych zosta³y okreœlone w przepisach ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2004 roku o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.), aktach wykonawczych do ww.
ustawy oraz zarz¹dzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dotycz¹cych po-
stêpowañ w sprawie zawarcia umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w po-
szczególnych rodzajach i zakresach.

W odniesieniu do œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych realizowanych w ra-
mach opieki d³ugoterminowej maj¹ zastosowanie m.in. przepisy rozporz¹dzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych
z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugotermino-
wej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 i Nr 211, poz. 1645), zarz¹dzenie Nr 84/2009/DSOZ Pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie okreœlenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opie-
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kuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej oraz zarz¹dzenie Nr 93/2009/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie
w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia
pielêgnacyjne i opiekuñcze w ramach opieki d³ugoterminowej.

Zgodnie z wymienionym rozporz¹dzeniem œwiadczeniobiorca w zale¿noœci od stanu
zdrowia mo¿e mieæ udzielane œwiadczenia gwarantowane realizowane w warunkach
stacjonarnych i domowych. Kryterium kwalifikuj¹cym do objêcia œwiadczeniobiorcy
opiek¹ d³ugoterminow¹ jest stan zdrowia pacjenta. Stan zdrowia pacjenta determinuje
zapotrze- bowanie na us³ugi o charakterze leczniczym (kontynuacja leczenia farmako-
logicznego i dietetycznego), rehabilitacyjnym oraz pielêgnacyjno-opiekuñczym. Do oce-
ny zapotrzebowania na opiekê wykorzystuje siê m.in. skalê opart¹ na skali Barthel.
Skala ta wykorzystywana jest tak¿e na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia do
okreœlania poziomu finansowania gwarantowanych œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opie-
kuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej. Œwiadczenia gwarantowane z zakresu
œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej s¹ udzie-
lane œwiadczeniobiorcy, który w ocenie skal¹ opart¹ na skali Barthel otrzyma³ 40 pun-
któw lub mniej.

Minister Zdrowia dostrzegaj¹c problemy osób, które z powodu swojego stanu zdro-
wia nie mog¹ samodzielnie zaspokoiæ swoich podstawowych potrzeb ¿yciowych i wy-
magaj¹ opieki osób drugich, podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do wzmocnienia istniej¹cych
i tworzenia nowych struktur dzia³aj¹cych na rzecz pomocy osobom niesamodzielnym.
W tym celu, w 2006 roku zosta³ powo³any Zespó³ do spraw opracowania za³o¿eñ do
ustawy pielêgnacyjnej. Prace Zespo³u zakoñczy³y siê w 2007 roku wypracowaniem
i przed³o¿eniem Ministrowi Zdrowia projektu za³o¿eñ do ustawy o spo³ecznym ubezpie-
czeniu pielêgnacyjnym.

Uzasadnieniem dla podjêcia powy¿szych dzia³añ by³ fakt, ¿e w Polsce ponad milion
osób z powodu swojego stanu zdrowia jest niesamodzielnych i wymaga sta³ej opieki
osób drugich. S¹ to najczêœciej osoby chore, niesprawne, które z powodu upoœledzenia
funkcji organizmu, czêsto z niezawinionych przez siebie powodów s¹ samotne, niezdol-
ne do samodzielnej egzystencji.

W 2008 roku problematyka opieki d³ugoterminowej by³a przedmiotem obrad posie-
dzenia Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej i Komisji Zdrowia. W dniu
25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu po³¹czonych Komisji – Minister Zdrowia przedsta-
wi³ informacjê na temat „Systemu opieki d³ugoterminowej w Polsce – teraŸniejszoœæ
i przysz³oœæ”. Podczas posiedzenia podkreœlono, ¿e celem poprawy sytuacji w zakresie
zapewnienia opieki nad osobami przewlekle chorymi i niesamodzielnymi nale¿y podj¹æ
dzia³ania zwi¹zane z kontynuowaniem prac nad ustaw¹ o spo³ecznym ubezpieczeniu
pielêgnacyjnym.

W lipcu 2008 r., odby³o siê kolejne posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia poœwiêco-
ne opiece d³ugoterminowej. Cz³onkowie Komisji zapoznali siê z wynikami prac Zespo³u
powo³anego ds. opracowania projektu ustawy o spo³ecznym ubezpieczeniu pielêgna-
cyjnym. W trakcie dyskusji stwierdzono, ¿e bior¹c pod uwagê wyzwania jakie w nieda-
lekiej przysz³oœci czekaj¹ Polskê w zakresie zapewnienia opieki osobom niesamodziel-
nym, wprowadzenie ubezpieczenia pielêgnacyjnego zapewni³oby w stopniu podstawo-
wym zabezpieczenie potrzeb osób niesamodzielnych, wymagaj¹cych niezbêdnej opieki
i pomocy przy wykonywaniu codziennych czynnoœci ¿yciowych. Podstaw¹ ubezpiecze-
nia pielêgnacyjnego by³by solidaryzm spo³eczny, a potrzeba wprowadzenia tego ubez-
pieczenia wynika ze wzrostu liczby osób niesamodzielnych.

Zapocz¹tkowane przez Senack¹ Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Senac-
k¹ Komisjê Zdrowia prace zaowocowa³y powo³aniem w 2008 roku Zespo³u Zadaniowe-
go ds. przygotowania projektu ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielnoœci,
przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej RP. Ministerstwo Zdrowia aktywnie
uczestniczy w pracach tego Zespo³u. Na Przewodnicz¹cego Zespo³u zosta³ powo³any
Pan Senator Mieczys³aw Augustyn. W dniu 14 paŸdziernika 2008 roku odby³o siê pierw-
sze robocze spotkanie Zespo³u Zadaniowego. Zgodnie z przyjêtym harmonogramem
prac Zespo³u, dokonano przegl¹du sytuacji w opiece d³ugoterminowej w Polsce i in-
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nych krajach. Uznano, ¿e opieka d³ugoterminowa realizowana zarówno po stronie
ochrony zdrowia jak i pomocy spo³ecznej nie w pe³ni zabezpiecza potrzeby osób niesa-
modzielnych. Postanowiono przygotowaæ raport otwarcia tzw. „Zielon¹ Ksiêgê o stanie
opieki nad osobami niesamodzielnymi w Polsce” wraz z wnioskami i rekomendacjami.
Informacje zawarte w Zielonej Ksiêdze bêd¹ stanowi³y punkt wyjœcia do szerokiej dys-
kusji zarówno politycznej jak i publicznej nad przysz³oœci¹ opieki d³ugoterminowej
w Polsce.

Odnosz¹c siê bezpoœrednio do przekazanej Deklaracji Toruñskiej informujê, ¿e
przekaza³em nades³ane informacje do Przewodnicz¹cego Zespo³u Zadaniowego ds.
przygotowania projektu ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielnoœci, do wy-
korzystania w pracach Zespo³u.

W odniesieniu do podjêtej inicjatywy dotycz¹cej utworzenia zak³adu rehabilitacyj-
nego dla osób w stanie wegetatywnym, informujê, ¿e wyra¿am poparcie dla dzia³añ
maj¹cych na celu poprawê jakoœci opieki nad osobami niesamodzielnymi. Natomiast,
w zakresie mo¿liwoœci zakontraktowania tych œwiadczeñ w roku 2011, informujê, ¿e
stanowisko w tej sprawie przeka¿ê w terminie póŸniejszym, z uwagi na koniecznoœæ po-
zyskania dodatkowych opinii.

Ponadto, podkreœlam, ¿e 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 konkur-
sów ofert, rokowañ i zawieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak-
¿e monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.) nale¿¹ do kompe-
tencji Narodowego Funduszu Zdrowia. Ww. zadania w imieniu Funduszu realizuj¹
dyrektorzy oddzia³ów wojewódzkich Funduszu (art. 107 ust. 5 ustawy o œwiadcze-
niach), 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.

Przedstawiaj¹c powy¿sze, dziêkujê Panu Senatorowi za wyra¿one zaanga¿owanie
i troskê o zapewnienie odpowiedniej opieki dla osób ob³o¿nie i przewlekle chorych, wy-
magaj¹cych wsparcia i opieki osób trzecich.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê o udzielenie informacji dotycz¹cych zamiaru przeniesienia przed-
stawicielstwa regionalnego Centrum Likwidacji Szkód PZU SA z Rzeszowa do
Lublina.

Rzeszowskie Centrum Likwidacji Szkód PZU SA od wielu lat jest jedn¹
z najlepszych jednostek wœród wszystkich centrów likwidacji szkód w Pol-
sce. W ubieg³ym roku zajê³o pierwsze miejsce, a w latach wczeœniejszych ró-
w- nie¿ plasowa³o siê na najwy¿szych miejscach poœród firm zajmuj¹cych
siê likwidacj¹ szkód. Pracownicy rzeszowskiego oddzia³u uzyskali tak¿e
wysokie wyniki w testach kompetencyjnych oraz ciesz¹ siê du¿ym zaufa-
niem wœród klientów, co potwierdzaj¹ badania zewnêtrzne. W ostatnim
okresie wiele niepokoju wywo³uje podjêta przez Zarz¹d Spó³ki decyzja o za-
miarze likwidacji rzeszowskiej placówki CLS PZU SA i przeniesienia jej do
Lublina. Decyzja ta jest nieuzasadniona, bo przecie¿ jednostka funkcjonuje
ju¿ od d³u¿szego czasu na rynku i jej dzia³alnoœæ jest w pe³ni efektywna.
Niezrozumia³y jest równie¿ fakt, ¿e w prê¿nie rozwijaj¹cym siê wojewódz-
twie podkarpackim, licz¹cym 2 miliony 97 tysiêcy 337 mieszkañców, za-
braknie oddzia³u Centrum Likwidacji Szkód PZU SA i mieszkañcy oraz
pracownicy zmuszeni bêd¹ doje¿d¿aæ do odleg³ego Lublina. Takie rozwi¹za-
nie z pewnoœci¹ nie jest racjonalne ani rentowne, a negatywnie wp³ynie na
rozwijaj¹ce siê województwo.

Problem ten zg³aszaj¹ przedstawiciele w³adzy regionalnej i samorz¹do-
wej województwa podkarpackiego, zwracaj¹c siê jednoczeœnie do w³adz cen-
tralnych o rozwa¿ne decyzje, bowiem likwidowanie kolejnych przedstawi-
cielstw spó³ek Skarbu Pañstwa w Rzeszowie doprowadzi do degradacji tego
miasta. Zainteresowani wyra¿aj¹ zdecydowany protest i niezadowolenie
w zwi¹zku z planami likwidacji przedstawicielstwa PZU, a decyzje dotycz¹ce
tej kwestii postrzegane s¹ jako plany stopniowej i niczym niezawinionej
spo³eczno-ekonomicznej degradacji Rzeszowa i Podkarpacia poprzez konsek-
wentne wyprowadzanie st¹d jednostek organizacyjnych ró¿nych firm i insty-
tucji. Z przedstawionych informacji wynika, ¿e dotychczas z Rzeszowa
usuniêto PKO BP, Pekao SA, Hestiê, Wartê, zaœ teraz planowane jest kolejne
usuniêcie licz¹cej siê na rynku firmy ubezpieczeniowej. Pomys³ ten jest za-
skakuj¹cy, bowiem firma jest wysoko wyspecjalizowana i wzorowo prospe-
ruje na rynku ubezpieczeñ, wiêc nie ma podstaw do jej likwidacji.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi za-
pytaniami.

Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa, w ramach swoich uprawnieñ w³aœci-
cielskich, ma mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do odst¹pienia przez
w³adze spó³ki CLS PZU SA od decyzji w sprawie likwidacji jej przedstawiciel-
stwa w Rzeszowie?

Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa, wykonuj¹c swoje uprawnienia w³a-
œcicielskie, ma mo¿liwoœæ podj¹æ i czy zamierza podj¹æ stosowne œrodki praw-
ne, które mog³yby zapobiec likwidacji jednostki CLS PZU SA w Rzeszowie?

Stanis³aw Zaj¹c
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OdpowiedŸ

Warszawa, 1.04.2010 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z oœwiadczeniem z³o¿onym przez pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca

w sprawie planów zamkniêcia Centrum Likwidacji Szkód PZU SA w Rzeszowie (znak:
BPS-DSK-043-2515/10) pragnê poinformowaæ, i¿ jak wynika z wyjaœnieñ przekaza-
nych przez Spó³kê, projektowane zmiany organizacyjne zwi¹zane z likwidacj¹ CLS
w Rzeszowie s¹ efektem centralizacji funkcji likwidacyjnych niezwi¹zanych z bezpoœred-
ni¹ obs³ug¹ klienta oraz konsekwencj¹ trwaj¹cego od lat procesu optymalizacji w ob-
szarze likwidacji szkód w perspektywach: jakoœci obs³ugi klienta, doskonalenia proce-
sów likwidacyjnych, jak równie¿ racjonalizacji kosztów prowadzonej dzia³alnoœci. Przy
podejmowaniu decyzji o reorganizacji CLS w Rzeszowie, Zarz¹d PZU SA kierowa³ siê
racjonalnoœci¹ rynkow¹ i kosztow¹ w³aœciw¹ dla instytucji finansowych, maj¹c jedno-
czeœnie na uwadze potrzeby klienta i zagwarantowanie dostêpnoœci i kompleksowoœci
us³ug na rynkach lokalnych. W opinii Spó³ki przeniesienie zadañ back-office z CLS
w Rzeszowie do Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód (RCLS) w Lublinie nie wp³ynie
na obni¿enie poziomu obs³ugi klienta. Podnoszenie standardów obs³ugi klienta jest
obecnie jednym ze strategicznych zadañ Spó³ki, przejawiaj¹cym siê w rozbudowie sieci
placówek frontowej obs³ugi klienta i jej integracji w ramach Grupy PZU. Jak informuje
Spó³ka efektem tych dzia³añ jest wiêksza dostêpnoœæ placówek PZU, co jednoznacznie
przek³ada siê na poziom zadowolenia klientów.

Spó³ka wskazuje nastêpuj¹ce argumenty, które mia³y decyduj¹ce znaczenie przy
podejmowaniu decyzji o umiejscowieniu RCLS w Lublinie:

� PZU SA posiada w Lublinie w³asn¹ nieruchomoœæ wybudowan¹ z uwzglêdnieniem
specyfiki procesu likwidacji szkód i w razie potrzeby istnieje mo¿liwoœæ jej rozbu-
dowy przy niewielkim koszcie, natomiast utworzenie w Rzeszowie RCLS wymaga-
³oby wynajêcia oko³o dwukrotnie wiêkszej powierzchni w stosunku do ju¿ wynaj-
mowanej na potrzeby CLS, co jest rozwi¹zaniem najdro¿szym w realizacji,

� przy tworzeniu RCLS na terenie kraju wziêto pod uwagê w miarê równomierne ich
powo³anie geograficzne,

� uwzglêdniaj¹c podzia³ produktowy, kompetencje pracowników, jak i wyniki
efektywnoœci CLS w Rzeszowie oraz CLS w Lublinie, to wyniki ich s¹ porówny-
walne.

Ponadto Spó³ka informuje, i¿ tworz¹c inne jednostki organizacyjne z ró¿nych ob-
szarów dzia³alnoœci PZU SA, Spó³ka kieruje siê zasad¹ najszerszego wykorzystania
pracowników i dlatego nie tworzy siê w jednej miejscowoœci wielu du¿ych jednostek
back-office. Poniewa¿ w Rzeszowie powstaje inne ni¿ likwidacyjne centrum back-office,
utworzenie w tym mieœcie RCLS by³oby niecelowe.

Nale¿y wskazaæ, i¿ PZU SA wraz z uruchomieniem zmian organizacyjnych w miarê
mo¿liwoœci tworzy rozwi¹zania, które stwarzaj¹c szanse pracownikom likwidowanych
i przenoszonych jednostek na znalezienie pracy w tym samym miejscu w innych jedno-
stkach organizacyjnych. Z informacji przekazanych przez Spó³kê wynika, i¿ w dniu
11 marca 2010 r., po przeprowadzonych konsultacjach, zosta³o zawarte pomiêdzy PZU
a miêdzyzak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi dzia³aj¹cymi w Grupie PZU porozu-
mienie dotycz¹ce zwolnieñ grupowych w 2010 r.

Ponadto pragnê poinformowaæ, i¿ Minister Skarbu Pañstwa nie ma formalnopraw-
nych mo¿liwoœci ingerowania w decyzje Zarz¹du PZU SA dotycz¹ce planowanych
zmian organizacyjnych i restrukturyzacji Grupy PZU SA. W ramach swych uprawnieñ

458 49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r.



Ministerstwo Skarbu Pañstwa, jako wiêkszoœciowy akcjonariusz bacznie œledzi sprawy
zwi¹zane z restrukturyzacj¹ spó³ek oraz podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu uzyska-
nie informacji na temat spraw zg³aszanych przez poszczególne grupy spo³eczne.

MINISTER
Aleksander Grad
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Oœwiadczenie senatora Stanis³awa Zaj¹ca

skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Problematyka zwi¹zana z refundacj¹ leków dla kombatantów jest nie-
w¹tpliwie znana Ministerstwu Zdrowia, poniewa¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych
przepisów wiele osób posiadaj¹cych status kombatanta nie ma mo¿liwoœci
dostêpu do bezp³atnych leków.

Refundacja dotyczy tylko osób bêd¹cych kombatantami, które sta³y siê
inwalidami wojennymi. Ponadto obejmuje ona równie¿ osoby represjonowa-
ne, to jest wiêŸniów obozów niemieckich i sowieckich, którzy doznali trwa³ego
uszczerbku na zdrowiu, ich ma³¿onków pozostaj¹cych na ich wy³¹cznym
utrzymaniu, wdowy i wdowców po zmar³ych inwalidach wojennych oraz oso-
bach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej.

Niestety ustawa nie objê³a swoim zasiêgiem osób, które podczas II wojny
œwiatowej nara¿a³y swoje ¿ycie, walcz¹c w Powstaniu Warszawskim, ani
osób walcz¹cych w partyzantce, nale¿¹cych do Szarych Szeregów b¹dŸ in-
nych organizacji zwi¹zanych z Polskim Pañstwem Podziemnym. Prawo do re-
fundacji leków nie przys³uguje tym osobom nawet w przypadku, gdy maj¹
orzeczon¹ I grupê inwalidzk¹.

Brak mo¿liwoœci zakupu leków refundowanych dotyczy wielu osób bê-
d¹cych ¿o³nierzami Armii Krajowej i walcz¹cych w jej szeregach w Powstaniu
Warszawskim. Osoby te, mimo posiadania uprawnieñ kombatantów, maj¹
dzisiaj problem z otrzymaniem dofinansowania do leków, a przecie¿ s¹ to lu-
dzie, którzy stracili swoje zdrowie na skutek uczestnictwa w dzia³aniach wo-
jennych. To w³aœnie prze¿ycia wojenne, g³ód, cierpienia i represje, których
doœwiadczyli z r¹k okupanta, a niejednokrotnie tak¿e z r¹k rodaków, zagorza-
³ych zwolenników nowego ustroju, przyczyni³y siê do utraty przez nich zdro-
wia. Wielu z nich ponios³o dotkliwy uszczerbek na zdrowiu w postaci trwa³ego
inwalidztwa i dzisiaj potrzebuje pomocy. Niestety, nasz kraj nie wspiera tych
osób, mimo ¿e tego potrzebuj¹. Przepisy prawne pomijaj¹ kombatantów, jeœli
chodzi o przyznanie im prawa do bezp³atnego zaopatrzenia w leki.

Brak refundacji lekarstw dla takich osób stanowi wyraz wielkiej niespra-
wiedliwoœci spo³ecznej. Pañstwo powinno wspieraæ wszystkich kombatan-
tów walcz¹cych o wolnoœæ, bo im zawdziêcza swój byt. Problematyka ta
powinna byæ jasno i precyzyjnie unormowana, poniewa¿ nie mo¿e byæ tak, ¿e
pozostawia siê bez pomocy i wsparcia osoby, które uczciwie walczy³y o Oj-
czyznê, i teraz ona nie potrafi nawet zagwarantowaæ im dostêpu do bezp³at-
nego zaopatrzenia w niezbêdne leki. W tym miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
zarówno ci, którzy zdecydowanie walczyli z cz³onkami Armii Krajowej, jak
i zagorzali zwolennicy komunistycznego systemu ciesz¹ siê dzisiaj spokojem,
maj¹ wysokie emerytury oraz dofinansowanie leków. Sytuacja wielu by³ych
powstañców jest zupe³nie inna. ¯yj¹ bardzo skromnie, bo utrzymuj¹ siê z nie-
wielkiej renty inwalidzkiej oraz dodatku kombatanckiego, a przecie¿ potrze-
by, zw³aszcza w zakresie leczenia, s¹ znacznie wiêksze. Dlatego te¿
zdecydowanie uzasadnione by³oby stworzenie mo¿liwoœci otrzymania bez-
p³atnego zaopatrzenia w leki przez tê w³aœnie grupê osób.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi zapy-
taniami.

Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do udziele-
nia pomocy w refundacji leków i œrodków medycznych lub do stworzenia mo¿liwo-
œci uzyskania dofinansowania do tych œrodków dla ¿yj¹cych bohaterów –
powstañców warszawskich czy uczestników partyzanckich walk o niepodleg³oœæ?

Czy przewidywana jest w najbli¿szym czasie nowelizacja przepisów
ustawy, która jasno i precyzyjnie zagwarantowa³aby wszystkim kombatan-
tom prawo do korzystania z refundacji leków?

Stanis³aw Zaj¹c
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Stanowisko

Warszawa, 2010.04.06

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem, Pana Senatora Stanis³awa Zaj¹ca, z³o¿onym podczas

49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., przes³anym przy piœmie z dnia
10 marca 2010 roku (BPS/DSK-043-2516/10), w sprawie refundacji leków dla po-
wstañców warszawskich oraz uczestników partyzanckich walk o niepodleg³oœæ, prag-
nê poinformowaæ Pana Marsza³ka, ¿e odpowiedŸ zostanie udzielona w terminie
póŸniejszym.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

OdpowiedŸ

Warszawa, 2010.04.28

Pan
Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z oœwiadczeniem, Pana Senatora Stanis³awa Zaj¹ca, z³o¿onym podczas

49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r., przes³anym przy piœmie z dnia
10 marca 2010 roku (BPS/DSK-043-2516/10), w sprawie uprawnieñ do bezp³atnych
leków niektórych grup osób, które walczy³y podczas II wojny œwiatowej, a nawet maj¹
orzeczon¹ I grup¹ inwalidzk¹, przesy³am nastêpuj¹ce informacje.

Unormowania prawne reguluj¹ce kwestie szczególnych uprawnieñ do œwiadczeñ
opieki zdrowotnej przewidzianych dla niektórych kategorii œwiadczeniobiorców zawie-
ra ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z póŸn. zm.). Zgodnie
z art. 46, do kategorii œwiadczeniobiorców uprawnionych do zaopatrzenia w bezp³atne
leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, zalicza siê m.in. inwalidów wojennych, osoby represjonowane,
ich ma³¿onków pozostaj¹cych na ich wy³¹cznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowców
po poleg³ych ¿o³nierzach i zmar³ych inwalidach wojennych oraz osobach represjono-
wanych, uprawnionych do renty rodzinnej.

Odnosz¹c siê do pytañ uprzejmie informujê, ¿e zgodnie z projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
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i ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych cywilnym niewi-
domym ofiarom dzia³añ wojennych, ww. grupa osób uprawnionych do bezp³atnych le-
ków zostanie poszerzona o cywilne niewidome ofiary dzia³añ wojennych.

Zasadniczym celem proponowanej regulacji jest rozszerzenie uprawnieñ dla tych
osób w zakresie dostêpu do bezp³atnych leków oznaczonych symbolami „Rp” lub
„Rpz”, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz leków
sprowadzonych z zagranicy w warunkach tzw. importu docelowego, tj.: dla szczególnej
grupy, jak¹ s¹ cywilne niewidome ofiary dzia³añ wojennych, które nie wchodz¹c
w sk³ad formacji wojskowych, zmilitaryzowanych s³u¿b pañstwowych lub formacji
zbrojnych ruchu oporu, dozna³y naruszenia sprawnoœci organizmu powoduj¹cego
ca³kowit¹ niezdolnoœæ do pracy, poprzez utratê wzroku w wyniku dzia³añ wojennych
w okresie wojny 1939–1945 lub te¿ eksplozji niewypa³ów lub niewybuchów pozosta-
³ych po wojnie 1939–1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W projekcie, w miejsce istniej¹cego obecnie bezp³atnego dostêpu wy³¹cznie do le-
ków znajduj¹cych siê w wykazach leków podstawowych i uzupe³niaj¹cych, w art. 45
ust. 1 uchyla siê pkt 4 i wprowadza uprawnienie dla cywilnych niewidomych ofiar woj-
ny do otrzymywania bezp³atnie leków oznaczonych symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopusz-
czonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz leków sprowadzanych
w ramach procedur importu docelowego.

Kwestia przyznania kombatantom takich samych uprawnieñ w zakresie zaopatrze-
nia w leki jak dla ww. grup osób wymaga przede wszystkim oszacowania skutków fi-
nansowych wprowadzenia takich rozwi¹zañ. Zwróciæ uwagê nale¿y przy tym na liczbê
osób posiadaj¹cych status kombatanta. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 stycz-
nia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego za kombatanta uwa¿a siê osobê, o której mowa w art. 1–4.
Zasadniczo chodzi tu o osoby, które bra³y udzia³ w wojnach, dzia³aniach zbrojnych
i powstaniach narodowych, wchodz¹c w sk³ad formacji wojskowych lub organizacji
walcz¹cych o suwerennoœæ i niepodleg³oœæ Rzeczypospolitej Polskiej. Do okresów dzia-
³alnoœci kombatanckiej lub równorzêdnej z dzia³alnoœci¹ kombatanck¹ zalicza siê rów-
nie¿ czas przebywania np. w niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach
podleg³ych G³ównemu Zarz¹dowi do Spraw Jeñców Wojennych i Internowanych (GUPWI)
NKWD. Pe³ny katalog osób, które kwalifikuj¹ siê do posiadania statusu kombatanta,
wymieniony jest w przepisach tej ustawy. Organem w³aœciwym do potwierdzania dzia-
³alnoœci kombatanckiej jest Kierownik Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie uprawnieñ do bezp³atnego zaopatrzenia w leki dla
œrodowisk kombatanckich wymagaj¹ oszacowania kosztów finansowych jakie poci¹g-
n¹ one za sob¹ tak dla Narodowego Funduszu Zdrowia, jak te¿ dla ca³ego sektora fi-
nansów publicznych. Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz zaawansowany etap prac nad
ww. projektem nale¿y stwierdziæ, ¿e przedstawiony postulat dotycz¹cy przyznania
uprawnieñ do bezp³atnych leków kombatantom nie jest mo¿liwy do uwzglêdnienia
przy procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze œrodków publicznych i ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym i upra-
wnieniach przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych.

Z powa¿aniem

z upowa¿nienia
MINISTRA ZDROWIA
Podsekretarz Stanu
Adam Fronczak

462 49. posiedzenie Senatu w dniu 18 lutego 2010 r.
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